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Kirjan tarkoitus
Tekoäly on noussut osaksi jokapäiväistä keskustelua ja elämäämme. Sitä pidetään uutena sähkönä, joka on mullistamassa
maailmaa. Tekoälyyn panostetaan runsaasti sekä teollisuudessa
että tutkimuksessa. Tekoälyn teknologiajohtajat, kuten Google,
Facebook ja Amazon, kasvavat kasvamistaan ja niiden dominoiva asema herättää jo huolestusta. Yhdysvallat on ollut johtava
maa sekä tekoälyn tutkimuksessa että soveltamisessa, mutta valtavasti aihepiiriin panostavan Kiinan odotetaan nousevan sen ohi
ehkä jo lähivuosina. Tekoälyn pelätään vievän runsaasti työpaikkoja ja sen uskotaan jopa tulevan lähivuosikymmeninä ihmistä
älykkäämmäksi supertekoälyksi – ja ottavan sen myötä vallan
ihmisiltä.
Nykyisessä tekoälykeskustelussa on kuitenkin myös paljon hypeä. Monesti puhutaan tekoälystä myös sellaisessa yhteydessä,
mikä ei edes välttämättä ole varsinaista tekoälyä, vaan normaalia
digitaalisen teknologian evoluutiota aikaisempaa kehittyneempien toimintojen suuntaan. Eri teknologioiden yhdistäminen
mahdollistaa aivan uudentyyppisten älykästä toimintaa matkivien sovellusten kehittämisen, futuristisena esimerkkinä ihmistä
muistuttavat humanoidirobotit. Ns. syväoppimiseen perustuvalla
tekoälyllä on saavutettu vaikuttavia tuloksia monissa ongelmissa, mutta senkin rajat ovat jo nähtävissä. Tekoälyyn liittyviä
asioita on tutkittu jo 1940-luvulta lähtien, ja ala on nähnyt jo
monta nousu- ja laskukautta ylisuurten odotusten ja niihin liittyvien pettymysten takia.
Tämän kirjan tarkoituksena on antaa realistinen kuva tekoälystä,
sen historiasta, mahdollisuuksista ja rajoituksista. Uskomme,
että tekoäly on ihmisen avustaja - ei hallitsija. Aluksi esittelemme, mitä tekoäly sanan varsinaisessa merkityksessä on ja miten se on kehittynyt useiden vuosikymmenten aikana. Tekoälyn
perusteiden ymmärtämiseksi luodaan johdatus nykyisen tekoälyn keskiössä olevan massiivisen datan merkitykseen sekä tekoälyn yleisimpiin esitystapoihin, menetelmiin ja koneoppimisen perusteisiin. Lisäksi esitellään tärkeimpiä sovellusalueita.
Konenäkö on ollut keskeisessä asemassa tekoälyn kehittymisen
kannalta. Kirjassa esitellään konenäköä sekä yleisellä tasolla että
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oman tutkimuksemme tuloksia ja sovelluksia. Tunteet ovat keskeisessä asemassa ihmisen älykkään toiminnan kannalta, mutta
tekoälyssä niitä on hyödynnetty vielä vähän. Esittelemme kirjassa tunnetekoälyn perusteita sekä omaa aihepiiriin liittyvää tutkimustamme.
Pohdimme ihmisen älyn ylittämiseen perustuvaan supertekoälyyn liittyviä kysymyksiä, miksi sellainen näyttää nykytiedon
perusteella mahdottomalta, ja miten tekoälyä voitaisiin kehittää
nykyistä paremmaksi. Lopuksi luodaan yhteenveto tekoälyn nykytilaan ja siihen mitä kannattaisi tehdä jatkossa.
Suomessa tekoälyn kasvava merkitys on huomattu muutaman
viime vuoden aikana. Kirjan liiteosassa tarkastelemme joitakin
julkisen vallan aihepiiriin liittyviä toimenpiteitä sekä tekoälyn
opetuksen kehittämistä etenkin oman yliopistomme antaman
opetuksen näkökulmasta.
Tämä kirja pohjautuu sen tekijöiden lähes 40 vuoden kokemukseen tekoälyn ja konenäön huipputasoa edustavasta tutkimuksesta, opetuksesta ja soveltamisesta erilaisiin ongelmiin. Kirja on
tarkoitettu laajalle lukijajoukolle: lukiolaisille, yliopistoissa tai
ammattikorkeakouluissa opiskeleville, tutkijoille, teollisuudessa
tai muualla työskenteleville ammattilaisille, muille tekoälystä
kiinnostuneille – sekä päätöksentekijöille.
Suuri osa kirjan sisällöstä perustuu ryhmämme tutkimukseen ja
useiden tutkijoittemme työhön viimeisten vuosikymmenien
ajalta, kuten kirjallisuusviittaukset ja kuvitus osoittavat. Satu Räsänen on avustanut kirjan toimittamisessa ja kieliasun parantamisessa. Sisältöön liittyviä hyödyllisiä ehdotuksia olemme saaneet Janne Heikkilältä ja Tapio Seppäseltä. Kuvituksen tekemisessä ovat avustaneet Guoying Zhao, Li Liu, Janne Heikkilä,
Tuomas Holmberg, Henglin Shi, Zitong Yu ja Jie Chen. Käsikirjoitukseen olemme saaneet hyödyllisiä kommentteja myös
Pirkko Ekdahlilta, Tuomas Holmbergilta ja Tuukka Bogdanoffilta. Suuret kiitokset kaikille kirjan valmistumiseen vaikuttaneille heidän avustaan!

Oulussa 20.11.2019,

Matti Pietikäinen

Olli Silvén
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1
1.1

Johdanto
Yleistä tekoälystä

Huomasitko, kun Netflix suositteli sinulle tv-sarjaa, josta saattaisit pitää? Entä sen, että asiakaspalvelun Kirsi olikin chatbot?
Tai tiesitkö, että Suomen teollisuudessa tuotteiden laatua on
tarkkailtu pitkään tekoälyn avulla? Tekoäly on tullut osaksi jokapäiväistä elämäämme ja sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle.
(Pietikäinen ja muut, 2017).
Meneillään on tekoälyn hype-aika. Tekoäly ja koneoppiminen
luovat edellytyksiä uudelle teolliselle vallankumoukselle, jossa
koneet ovat vahvistamassa tai jopa korvaamassa ihmisen henkisiä toimintoja. Modernit tekoälyjärjestelmät pystyvät oppimaan
massiivisen opetusdatan avulla ja oppimansa avulla tunnistamaan kohteita tai tekemään tarkkoja ennustuksia. Esimerkkejä
viimeaikaisesta kehityksestä ovat laitteiden kyky tunnistaa puhetta, ennustava tekstinsyöttö, paremmat käännösohjelmat kieleltä toiselle, tarkempia internethakuja tekevät hakukoneet (jotka
näyttävät sinulle räätälöityjä mainoksia ja suosituksia), älykkäät
robotit, konenäköön perustuva kasvojen ja muiden kohteiden
tunnistaminen sekä itsenäisesti ohjautuvien ajoneuvojen kehittäminen.
Tekoäly luo mahdollisuuksia parantaa yhteiskuntien energiatehokkuutta sekä edistää ihmisten oppimista, turvallisuutta ja terveyttä antamalla koneille ja ympäristölle kyky sovittaa toimintojaan tunnetiloihin ja käyttäytymiseen.
Toisaalta tekoälyä voidaan käyttää ihmisiin vaikuttamiseen,
mistä tunnettu esimerkki on Cambridge Analytica -yhtiön rooli
Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2016, jolloin äänestäjien
asenteita polarisoitiin kohdentamalla uutisointia ja valeuutisia
ihmisten mediakäyttäytymisen pohjalta. Tämä on osaltaan johtanut teknologian sääntelyvaatimuksiin (Hern, 2018).
Tekoäly voidaan määritellä monella tavalla. Määritelmästä riippumatta tekoälytutkimuksella on kahdenlaisia päätavoitteita.
Ensinnäkin pyrkimyksenä on tehdä tietokoneet käyttökelpoisemmiksi, toisaalta pyrkiä ymmärtämään niitä periaatteita, jotka
tekevät älykkyyden mahdolliseksi. Viimeaikaisen tekoälybuumin aikana on esitetty, että tekoälyn sijasta pitäisi käyttää sanaa
koneoppiminen. Oppiminen on kuitenkin vain yksi, vaikkakin
keskeinen, osa älykästä toimintaa ja tekoälyä, joten tällainen
määritelmä ei ole oikea. Esimerkiksi ihmisellä on keskushermostossaan liki 100 miljardia neuronia, mutta muualla kehossa
monikymmenkertainen lukumäärä neuroneita aistihavaintoihin,
motorisiin toimintoihin ja informaation siirtoon.
Tekoälytutkimuksen alkuajoista lähtien aihepiiriä on lähestytty
kahdella eri tavalla: symbolisen tiedonkäsittelyn ja dataohjattujen konnektionististen neuroverkkojen kautta.
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Nimensä symbolinen tekoäly saa siitä, että abstraktioksi kutsuttua jonkin ilmiön tai objektin tiettyä osaa tai ominaisuutta voidaan esittää symboleilla. Symbolisessa tekoälyssä rakennetaan
suuria tietokantoja ja sääntöjä siitä, miten kyseiseen ongelmaan
liittyvä maailma toimii.
Symbolinen käsittely sopii erityisen hyvin päättelyyn ja abstraktioiden käyttöön ongelmanratkaisussa. 1980-luvun tekoälyhuuma perustui symbolista tekoälyä käyttäviin sääntöpohjaisiin
asiantuntijajärjestelmiin, esimerkiksi lääketieteen diagnooseissa
tai lainopillisissa neuvonannoissa. Suurena ongelmana oli, että
järjestelmien luominen ja opettaminen piti tehdä pitkälti ihmistyönä.
Keinotekoiset hermoverkot eli neuroverkot perustuvat dataohjattuun konnektionistiseen tiedonkäsittelyyn. Ne koostuvat yksinkertaisista laskentaelementeistä, joita liitetään toisiinsa ihmisen
hermokudosta muistuttaen, ja joita voidaan opettaa. Tekoälyn
viimeaikainen kehitys perustuu syväoppiviin neuroverkkoihin,
jotka pystyvät luokittelemaan automaattisesti kuvassa olevia
kohteita, tunnistamaan puhetta tai vaikkapa tekemään ennustuksia markkinoiden kehityksestä opettamiseen kerättyjen esimerkkinäytteiden avulla. Pääongelmina on, että opettamiseen vaaditaan valtava määrä esimerkkejä, eivätkä järjestelmät pysty perustelemaan kunnolla päätöksiään. Kun jopa hyönteiset pystyvät
oppimaan yhdestäkin esimerkistä, niin syväoppiminen ei ainakaan nykymuodossaan näytä riittävän tulevaisuuteen kantavaksi
koneoppimisen malliksi.
1.2

Tekoälyhuumaa Suomessa

1980-luvulla alkoi ensimmäinen tekoälyinnostus Suomessa.
Teknologian kehittämiskeskus Tekes käynnisti keväällä 1984
tietotekniikan kehittämisohjelman FINPRINT. Ohjelman tavoitteena oli kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttaminen ja säilyttäminen etenkin tietotekniikan laite- ja ohjelmistoteollisuudessa
(Tekes: Tekoäly 1985-89). Sen viidestä osaohjelmasta kaksi liittyi tekoälyyn: 1) Tekoäly (Linnainmaa, 1989) sekä 2) Hahmontunnistuksen sovelluksia (Rämö, 1988).
Katsottaessa FINPRINTin motivoimaa A-Studio -ohjelmaa vuodelta 1988 huomataan, että optimismi ja käsitellyt sovellukset
olivat tuolloin hyvin nykyisen kaltaisia: sotilaallinen tiedustelu,
älykkäät aseet ja ”Tähtien sota”, vammaisteknologia, ydinvoimalaitosten valvonta, tietokantatulkki suomen kielen automaattiseen tulkintaan, taideteosten entisöinti ja syövän hoitotoimenpiteiden suunnittelu.
Pääteknologiana olivat useimmiten sääntöpohjaiset asiantuntijajärjestelmät, joihin ihmisasiantuntijoiden tietämystä oli tuotava
pitkälti käsin, mutta oppivat neuroverkkojärjestelmät nähtiin jo
yhtenä tulevaisuuden suuntana. Jo silloin pohdittiin etenkin vah-
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vaan, ihmisen älyä muistuttavaan tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä. Suomenkielinen tekoälyn eri alueita esittelevä Tekoälyn ensyklopedia julkaistiin vuonna 1993 (Hyvönen ja muut,
1993).
Tekesillä ja Suomen Akatemialla on ollut myöhemmin myös
muita tekoälyyn liittyviä ohjelmia. Konenäön sovellusten ja
oman tutkimuksemme kannalta erityisen tärkeä oli Tekesin Konenäkö teollisuusautomaatiossa -ohjelma vuosina 1992-1996
(Pau & Savisalo, 1996).
Vuonna 1977 perustettiin Suomen hahmontunnistustutkimuksen
seura ja vuonna 1986 Suomen tekoälyseura (STeS). Tämän kirjan kirjoittaja Matti Pietikäinen on ollut merkittävässä roolissa
molempien seurojen toiminnassa. Oulun yliopistossa aloitettiin
tekoälyn ja digitaalisen kuvankäsittelyn opetus lukuvuonna
1982-83. Ensimmäinen Patrick Henry Winstonin klassikkokirjan ”Artificial Intelligence” pohjalta suunniteltu kurssi pidettiin
keväällä 1983 (Winston, 1977).
Tuolloin tekoälyn keskiössä oli symbolinen laskenta ja tietämystekniikka. Tutkimusryhmämme sai muutamien muiden yksiköiden ohella Opetusministeriöltä symbolista laskentaa ja siihen
erityisen hyvin sopivaa LISP-kieltä tukevan Symbolics -tietokoneen tutkimusta ja opetusta varten.
1.3

Data ja koneoppiminen keskiössä

1980-luvun lopulla tekoäly vakiinnutti asemansa tieteenalana.
Uudet hypoteesit piti testata kattavasti, analysoida tuloksia, ja
niitä piti pystyä vertailemaan aikaisempiin tuloksiin. Todennäköisyyslaskentaan perustuvien tilastollisten mallien käyttö lisääntyi. Siirryttiin ”lelumaailman” ongelmista reaalimaailman
ongelmien ratkaisuun. Tietokoneiden laskentanopeus ja kapasiteetti kasvoivat, mikä salli entistä monimutkaisempien menetelmien ja suuren datamäärän käytön.
Kehittyneiden työkalujen avulla voidaan syväoppivilla neuroverkoilla saada helposti näyttäviä tuloksia monissa ongelmissa.
Suorituskyky voi olla kuitenkin vielä kaukana todellisen sovelluksen tarpeista ja vaatia paljon enemmän laskentaresursseja
kuin perinteisillä menetelmillä. Tämän takia tekoälyyn perehtyvien on syytä tutustua vaihtoehtoisiin menetelmiin ja ratkaisuihin, joilla järjestelmien suorituskyky voidaan ehkä saada sovelluksen kannalta riittävän hyväksi kevyellä laskennalla.
Symbolisen ja dataohjatun tekoälyn perusteiden, erojen ja käyttömahdollisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, kuten myös erilaisten tekoälyn esitystapojen tunteminen. Data ja sovellusongelmaan liittyvän tietämyksen esittäminen, hakumenetelmät, kohteen ominaisuuksia kuvaava piirre-esitys sekä piirre-esityksen
dimensioiden vähentäminen ovat keskeisessä roolissa. Datan ja
tietämyksen roolit nähdään äärimmäisen olennaisena (kuva 1.1).
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tekoälysovellus
sovellusriippumattomat algoritmit
data ja/tai tietämys

Kuva 1.1. Datan ja tietämyksen roolit tekoälyssä.
Koneoppimista voidaan tehdä eri tavoilla, käyttäen ohjattua, ohjaamatonta oppimista tai viime aikoina paljon esillä ollutta vahvistusoppimista. Koneoppimisessa tapahtui vuodesta 2012 lähtien (Kritzhevsky ja muut, 2012) suuri läpimurto, joka perustui
internetin kautta saatavan massiivisen datan merkittävään lisääntymiseen, sen käytön mahdollistavien tietokonelaitteistojen huimaan kehittymiseen sekä jo 1980-luvulta lähtien tehtyihin menetelmäkeksintöihin. Tällaisia menetelmiä ovat olleet vastavirta
(backpropagation) -algoritmia käyttävät monikerrosneuroverkko ja konvoluutioneuroverkko (CNN) sekä niiden myöhemmät parannukset. Osoitettiin, että käyttämällä monikerroksista
oppivaa neuroverkkoa ja massiivista määrää esimerkkinäytteitä
järjestelmän opettamiseen päästään huomattavasti aikaisempaa
parempiin tuloksiin kuvantunnistuksessa. Sen jälkeen on kehitetty monia uusia sovelluksia, jotka eivät olleet aikaisemmin
mahdollisia.
Viimeaikaisen kehityksen ja tekoälyhuuman myötä suuret teknologiayritykset kuten Google, Amazon, Facebook, Microsoft,
Apple, IBM, Nvidia, Uber sekä kiinalaiset internetjätit Alibaba,
Baidu ja Tencent investoivat valtavasti erilaisiin tekoälysovelluksiin ja niiden kehitystyökaluihin. Tällaisten yritysten muodostama teknologia-alustateollisuus ja niiden omistama massiivinen datamäärä näyttävät dominoivan alaa, ja niiden valta on
koko ajan kasvamassa. Muiden toimijoiden on yleensä tarpeen
käyttää tällaisten yritysten tarjoamia alustoja ja laskentakapasiteettia pysyäkseen kehityksessä mukana, mikä voi olla vaaratekijä myös yksityisyyden suojan kannalta.
Syväoppimisen johtaviin asiantuntijoihin kuuluva Andrew Ng
on sanonut sittemmin paljon siteeratun arvionsa, että ”tekoäly on
uusi sähkö”, eli että se voi mullistaa teollisuuden aloja samaan
tyyliin kuin sähkö teki aikoinaan. Tunnetun teknologiasijoittaja
Steve Jurvetsonin sanotaan tehneen tätä paljon kyseenalaisemman arvion Slush-tapahtumassa 2016: ”Syväoppiminen on ihmiskunnan suurin keksintö sitten tieteellisen menetelmän”. ”Sen
avulla voidaan kone opettaa tekemään mitä tahansa ja se tulee
mullistamaan maailmamme nopeammin kuin kukaan uskoo”
(Kotilainen, 2017).
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Kehitystä jarruttaa kuitenkin merkittävästi uusimpien tekoälysovellusten kasvava energiankulutus – kaksinkertaistuen Open
AI:n mukaan noin 3-4 kuukauden välein (Tuomi, 2019). Esimerkiksi parhaiden luonnollisen kielen tulkinnan menetelmien opettamisen sanotaan tuottavan likipitäen saman verran hiilidioksidia kuin viisi henkilöautoa niiden koko käyttöiän aikana.
Lähitulevaisuudessa tekoäly tulee nähdäksemme olemaan enemmän ja enemmän normaali, muuhun teknologiaan integroitunut
osa, joka parantaa sovellusten toimivuutta ja käytettävyyttä sekä
mukautuvuutta uusiin tilanteisiin. Tässä mielessä on kyse normaalista teknologian kehitysvaiheesta, jossa otetaan käyttöön
uusia ratkaisuja. Digitalisaation leviämisen myötä on ollut luonnollinen askel kehittää koneille ja muille järjestelmille entistä
”älykkäämpiä” toimintoja.
Yleensä ihmiset haluavat uusinta teknologiaa esimerkiksi älypuhelimiinsa, kodinkoneisiinsa ja autoihinsa, ja ne yritykset, jotka
pystyvät sellaista toimittamaan, pysyvät hengissä. Esimerkiksi
Nokian älypuhelinten kohtalo oli suurelta osin seurausta kyvyttömyydestä vastata Applen uuteen kosketusnäyttöteknologiaan.
Oikein sovellettuna tekoälyllä voidaan myös lisätä turvallisuutta,
tehostaa toimintoja, säästää energiaa ym. Yleisemmällä tasolla
vain ne yritykset, yhteisöt ja maat, jotka osaavat hyödyntää tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, voivat menestyä kiristyvässä
kansainvälisessä kilpailussa.
Integroimalla erilaisia tekoälyn piiriin liittyviä teknologioita,
esimerkiksi massadataa, koneoppimista, puhetta, konenäköä ja
robotiikkaa, voidaan luoda aivan uudentyyppisiä sovelluksia –
futuristisena esimerkkinä ihmistä matkivat humanoidirobotit.
Haastavimmat sovellukset koostuvat monista yhteen integroiduista eri osista, esimerkiksi täysin itsenäisesti liikkuvat ajoneuvot tarvitsisivat muuttuvissa olosuhteissa toimivaa 2D- ja
3D-konenäköä ja muuta anturitietoa, karttatietoa, satelliittinavigointia, erittäin nopeaa ja luotettavaa reagointia ihmisten, eläinten ja muun liikenteen toimintoihin, sekä jatkuvaa ajoreitin uudelleen suunnittelua - ja koneoppimista. Miten voimme sitten
luottaa siihen, että tällaiset entistä monimutkaisemmat järjestelmät toimivat kaikissa käytännön olosuhteissa riittävän luotettavasti?
1.4

Tekoälyn vaikutuksista ja siihen panostamisesta

Tekoäly ja automaatio tulevat vaikuttamaan merkittävästi moniin työtehtäviin. Esimerkiksi robotit korvaavat jo tänä päivänä
lukuisia työtehtäviä teollisuudessa, ja kauppojen kassahenkilöiden tilalla on yhä useammin automaattikassa. Amazon-yhtiö on
äskettäin esitellyt täysin automaattisen kaupan, jossa asiakkaat
rekisteröityvät älypuhelimellaan kauppaan mennessään (Leinonen, 2018). Monipuoliset kamera- ja anturijärjestelmät tarkkai-
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levat mitä kukin asiakas ostaa, ja pois lähtiessään järjestelmä laskuttaa automaattisesti ostokset asiakkaan tililtä. Vastaavat suuria
anturitiheyksiä vaativat ratkaisut tulevat yleistymään mm. Oulun
yliopiston 6G-lippulaivaohjelman tuottamien langattoman tiedonsiirron teknologioiden ansiosta (www.oulu.fi/6gflagship/).
Poistuvien tai osittain korvattavien ammattien tilalle syntyy lukuisia uusia työpaikkoja, sillä digitalisaatio leviää kaikkialle yhteiskuntaan, ja sen toteuttamiseen ja ylläpitoon tarvitaan runsaasti uutta työvoimaa. Ihmisiltä vaaditaan koulutusta ja jatkuvaa kykyä suuntautua uusiin tehtäviin. Tulevassa tekoäly-yhteiskunnassa tullaankin tarvitsemaan uudenlaisia, datanlukutaitoisia kansalaisia, jotka pystyvät lukemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja viestimään datasta (Executive Office, 2016).
Tekoälyyn liittyen on käynnistynyt tai käynnistymässä suuria
kansallisia hankkeita. Yhdysvallat on ollut johtava maa tekoälyn
tutkimuksessa ja kehityksessä. Uuden hallinnon aikana kansallinen panostus ei kuitenkaan ole kasvanut presidentti Obaman hallinnon tekemien suunnitelmien mukaisesti. Nyt siellä alaan panostavat etenkin suuret teknologiayritykset, kuten Amazon, Apple, Google, Facebook ja Microsoft. Helmikuussa 2019 presidentti Trump on kuitenkin allekirjoittanut tekoälyyn ja sen säätelyyn liittyvän asetuksen, vastauksena etenkin Kiinan asettamaan uhkaan tällä alalla. Määräys ei kuitenkaan näytä koskevan
varsinaista tutkimus- ja kehitystyötä.
Kanadassa uransa aloittaneet professorit Geoffrey Hinton ja
Yoshua Bengio ovat olleet pioneereja syväoppimismenetelmien
kehittämisessä yhdessä professori Yann LeCunin kanssa. Kanadan hallitus on äskettäin käynnistänyt laajan ohjelman, jonka tavoitteena on pysyä kärjessä ja auttaa tekoälyteollisuuden kehittymistä maassa.
Kiina on asettanut tekoälyn strategiseksi prioriteetikseen ja panostaa valtavia summia tekoälytutkimukseen. Niinpä sen voi ennakoida pääsevän Yhdysvaltojen tasolle ja ohi jo 2020-luvun
loppuun mennessä johtavana tekoälyn kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Myös monet muut maat, esimerkiksi Japani, Iso-Britannia,
Saksa ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ovat valmistelleet ja
käynnistäneet omia kansallisia tekoälyohjelmiaan.
Myös Suomessa on reagoitu tekoälyn tuomiin suuriin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja alettu panostaa alan tutkimukseen ja sovelluksiin. Pääministeri Juha Sipilä avasi Säätytalolla 7.2.2017
keskustelutilaisuuden ”Miten otamme yhteiskuntana vastaan tekoälyn ja sen mahdollisuudet”. Tämän jälkeen asetettiin ohjausryhmä selvittämään, millä keinoilla Suomi nostetaan maailman
parhaaksi tekoälyn soveltajaksi. Tarkastelemme ryhmän ehdotuksia ja omia kommenttejamme siihen liitteessä L1 (Työ- ja
elinkeinoministeriö, 2017). Lisäksi tarkastellaan Digibarometri
2017 -raportin pohjalta tekoälyn tilannetta Suomessa sekä teollisuuden että julkaisutoiminnan näkökulmasta (Digibarometri,

11

2017). Näiden ohella esitellään lyhyesti kesällä 2018 julkaistun
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportin Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus (Ailisto ja muut, 2018)
sekä tammikuussa 2019 julkaistun loppuraportin tuloksia (Ailisto ja muut, 2019).
Opetus on keskeisessä roolissa siinä, miten pystymme vastaamaan suuriin haasteisiin. On puhuttu jopa miljoonan suomalaisen uudelleen koulutuksesta, mutta tällä tarkoitettaneen myös
nykyisen ammattitaidon päivittämistä tarvittavan edellä mainitun datalukutaidon lisäämiseksi. Oman pitkäaikaisen kokemuksemme pohjalta tarkastelemme liitteessä L2 sitä, mitä tekoälystä
pitäisi opettaa sekä laajemmalle joukolle että tekoälyyn erikoistuville spesialisteille.
1.5

Konenäkötutkimusta Oulun yliopistossa

Tämän kirjan ensimmäisen kirjoittajan Matti Pietikäisen tekoälyyn liittyvä tutkimus alkoi syksyllä 1980, jolloin hän meni 14
kuukauden ajaksi tekemään väitöskirjatutkimusta Marylandin
yliopistoon digitaalisen kuva-analyysin ja konenäön pioneerin,
professori Azriel Rosenfeldin johdolla. Tutkimus liittyi kuvassa
esiintyvien kohteiden pintarakennetta kuvaavien tekstuurien luokitteluun opetusdatan perusteella. Huipputason ohjauksen ja erittäin kansainvälisen tutkimusympäristön antamien virikkeiden
innostamana hän väitteli Oulussa toukokuussa 1982. Palattuaan
Ouluun Marylandista vuoden 1981 lopulla hän perusti sittemmin
kansainvälisesti erittäin arvostetuksi nousseen Konenäön tutkimusryhmän.
Kirjan toinen kirjoittaja Olli Silvén rekrytoitiin uuden ryhmän
ensimmäiseksi diplomityöntekijäksi joulukuussa 1981. Valmistuttuaan hän on ollut keskeisessä roolissa monissa ryhmän hankkeissa, ja erityisesti konenäön sovelluksiin tähtäävässä tutkimuksessa. Keväällä 2018 hän piti ensimmäistä kertaa kaikenlaisilla taustoilla oleville yliopiston opiskelijoille tarkoitetun Johdatus tekoälyyn -kurssin. Sen sisältö on perustana tämän kirjan
tekoälyn perusteita esittelevälle osalle (luvut 3 ja 4).
Konenäkö on ollut keskeinen tekoälytutkimuksen moottori, liittyihän vuonna 2012 tehty syväoppimisen läpimurtokin konenäkösovellukseen. Tarkastelemme kirjassa yleisesti konenäköä, mihin siinä on päästy ja mihin ollaan menossa. Lisäksi
luomme johdatuksen Oulun yliopiston konenäön tutkimuksen
päätuloksiin. Suurin kansainvälinen läpimurto on ollut ns. Local
Binary Pattern (LBP) -menetelmä ja sen soveltaminen kasvojen
tunnistukseen (Pietikäinen ja muut, 2011). LBP:hen liittyvät julkaisut ovat olleet viitatuimpia suomalaisia julkaisuja tekoälyn ja
tietojenkäsittelyn alalta 2000-luvulla.
Ryhmän tutkimuksen tärkeimpiin sovellusalueisiin kuuluvat teollisuuden visuaalinen laadunvalvonta, biometrinen tunnistaminen, sydämen sykkeen etämittaus, puheen tunnistaminen suun
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liikkeistä, kolmiulotteinen konenäkö ja sen käyttö lisätyssä todellisuudessa, älykkäät robotit ja ihmisen ja robotin vuorovaikutus sekä lääketieteen sovellukset. Tässä kirjassa annetaan lukijalle hyvä kuva siitä, mitä konenäkö on, millaisiin sovelluksiin
sitä voidaan käyttää ja mitä haasteita sillä on edessä.
Tunteet ja empatia ovat keskeisessä roolissa ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa. Suuri osa ihmisten välisestä viestinnästä on
muuta kuin sanallista viestintää: kasvonilmeet, eleet, kehon liikkeet, puheen äänenpainon vaihtelut ovat sanatonta viestintää.
Keskustellessaan älykkään robotin tai chatbotin kanssa ihminen
kokee ”konemaisen”, tunteettoman puheen vastenmieliseksi.
Tunteiden käytön eli tunnetekoälyn (emotional artificial intelligence) tai siihen läheisesti liittyvän affektiivisen laskennan (affective computing) odotetaan oleva seuraava suuri läpimurto tekoälyssä. Monet yritykset, esimerkiksi Affectiva, Microsoft, Apple ja Google, ovat alkaneet panostaa siihen. Aihepiiriin liittyy
kuitenkin vielä monia ratkaisemattomia tutkimushaasteita ennen
teknologian laajamittaista hyödyntämistä.
Tässä kirjassa käsitellään tunnetekoälyä, sen sovelluksia ja haasteita yleisemmin ja erityisesti konenäön näkökulmasta, esimerkkinä kätkettyihin tunteisiin liittyvien mikroilmeiden tunnistaminen (luku 9).
1.6

Tekoälyn riskeistä ja haasteista

Tekoälyn riskeistä on käyty viime aikoina paljon keskusteluja
lähtien fyysikko Stephen Hawkingin ja yrittäjä Elon Muskin
maalaamista uhkakuvista. Itse kuitenkin uskomme, että tekoäly
tulee oleman ihmisen avustaja, ei hallitsija. Kun otamme huomioon nykyisen tekoälyn ja koneoppimisen huomattavat rajoitukset ihmisälyyn verrattuna, emme usko, että mitään ihmisälyn kaltaista ”supertekoälyä” voidaan saavuttaa ainakaan nähtävissä
olevassa tulevaisuudessa.
Tekoälyn käyttöönottoon liittyy joka tapauksessa monia eettisiä
kysymyksiä, joista on keskusteltava ja huolehdittava tarvittavista
toimenpiteistä esimerkiksi sopivilla säädöksillä. Liiallinen kontrolli, esimerkiksi datan saatavuuden suhteen, voi kuitenkin tulla
esteeksi kehitykselle ja näin estää Suomen (tai Euroopan) tavoitteita olla johtavien tekoälyn soveltajien joukossa.
Toisaalta Suomi on luottamukseen nojaava yhteiskunta, mikä
voi tukea vielä lapsenkengissäänkin olevien edistyksellisten ratkaisujen käyttöä. Samalla on pyrittävä ihmisiä koskevan tiedon
paikalliseen käsittelyyn, välttäen datan keräämistä nykyiseen tapaan globaalien jättiyritysten pilvilaskentakeskuksiin. Tällaisen
kehityskulun edistäminen vaatii riittävän pitkäaikaisia tutkimuspanostuksia, joissa strategisessa polttopisteessä on yksittäisten
kansalaisten etu.
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Kone oppii sitä, millaista opetusaineistoa sille syötetään, oli se
sitten oikeaa tai väärää. Koneoppimismenetelmien on todettu
olevan haavoittuvaisia, eli alttiita vihahyökkäyksille (Heaven,
2019). Opettamalla lähes täysin oikeata muistuttavalla, mutta
väärennetyllä datalla, järjestelmät voidaan saada tuottamaan aivan vääriä tuloksia. Tämä voi olla erittäin suuri ongelma esimerkiksi lääketieteen sovelluksissa, itseohjautuvissa ajoneuvoissa
tai asejärjestelmissä (Finlayson ja muut, 2019).
Suuria riskejä liittyy myös sellaisiin sovelluksiin, joissa koneoppimisella ja tekoälyllä ei ole välttämättä keskeisin rooli, kuten
ihmisistä monista eri lähteistä kerättyjen valtavien tietomäärien
yhdistäminen ja sen avulla heistä luotava varsin tarkka yksilöllinen profiili, jota voidaan käyttää sekä hyvässä että pahassa. Esimerkkeinä käytettävistä tietolähteistä voi olla käyttäytyminen
sosiaalisessa mediassa, internet-haut, ostokset kaupoissa, terveystiedot, ja pankkitiedot. Hajauttaminen on näissä ainakin
kohtalainen suoja tietoturvakatastrofeja vastaan.
Yksityisyyden suojasta on myös huolehdittava esimerkiksi sovellettaessa kasvontunnistusta tai muuta henkilöllisyyden paljastavaa teknologiaa ihmisten tietämättä. Parhaiten tieto turvattaneen ratkaisuilla, joissa koneoppiminen ja ihmiselle keskeinen
analytiikka tapahtuvat pelkästään kulkuneuvoon, huonetilaan tai
vaikkapa päälle puettavaan tekniikkaan sulautetuilla resursseilla.
Tällainen mahdollinen yksityisyyttä painottava kehityskulku
suosisi selvästi toisenlaisia ansaintalogiikoita, kuin millä nykyiset internetin jättiyritykset ovat kasvaneet. Ne pyrkivät varmuudella suojelemaan tätä monesti kyseenalaista keskitettyä malliaan, joka näyttää olevan myös monen suurvallan intresseissä.
Suomen erityisvahvuudet hajautettujen tekoälysovellusten luomisessa kytkeytyvät vahvasti esineiden internetin (Internet of
Things, IoT) vaatiman sulautetun tieto- tietoliikennetekniikan
osaamistaustoihin. Tämän hyödyntäminen kuitenkin edellyttää
strategisia valintoja tutkimusrahoituksen suuntaamisessa.
1.7

Tekoälyn hypen sijasta tarvitaan realismia

Tekoäly on tieteenalue, joka on ehtinyt historiansa aikana kokea
monia hypekausia ja takatalvia. Nykyinen tekoälyhuuma pohjautuu lähes yksinomaan syvien neuroverkkojen teknologiaan,
jonka mahdollisuudet olisivat ehkä jääneet huomaamatta ilman
massadatan tarjonnan nousua. Siksi Google, Amazon, Facebook,
Apple ja muut isot toimijat internetistä valtaotteen saaneina ovat
olleet kehityksen kärjessä. Sovellukset, joissa massadataa ei ole
tai sitä on rajallisesti, ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
Tätä ei ole selvästikään ymmärretty, vaan tekoälytutkijat ovat
pääosin paneutuneet erilaisiin syväoppimisen kokeiluihin ja virittämiseen. Jopa syväoppimisen pioneeri, professori Geoffrey
Hinton on äskettäin myöntänyt fyysikko Max Planckin tavoin,

14

että ”tiede etenee hautajaisista hautajaisiin” (”science progresses
one funeral at a time"), ks. (LeVine, 2017).
Kuvassa 1.2 on kehityksen huippukohtia eri vuosikymmeninä.
Niihin palataan kirjan myöhemmissä luvuissa. Lisäksi tarkastellaan, miten tekoälyä pitäisi kehittää paremmaksi ja enemmän ihmisälyn kaltaiseksi seuraavan läpimurron saavuttamiseksi.
2010-? luku:
Koneoppiminen syvillä
neuroverkoilla
1990- luku:
Neuraalilaskenta
1970-80-luvut:
Sääntöpohjainen päättely
1960-70-luvut:
Luonnollisen kielen ymmärtäminen
1950-60-luvut:
Perceptron neuraalilaskennassa, formaali logiikka, yleinen ongelmanratkaisija
(GPS)

Kuva 1.2. Tekoälyn hypet ajan kuluessa. (© 123RF)
Asiantuntijat tietävät nykyisen tekoälyteknologian rajoitukset,
mihin sitä voidaan soveltaa hyvin ja mihin huonosti, ja että se
tullaan jossakin vaiheessa korvaamaan paremmalla. Ilman toimivaa yhteyttä huippuosaamisen ja soveltajien välillä ollaan helposti samassa tilanteessa kuin 1980-luvun symbolisen tiedon käsittelyyn perustuneiden asiantuntijajärjestelmien kanssa. Kaikki
yrittivät niitä soveltaa, mutta lopulta suurimpia voittajia olivat
työkalujen ja alustojen kehittäjät.
Esimerkiksi täysin itsenäisesti normaalissa liikenteessä ja vaihtuvissa olosuhteissa liikkuvat ajoneuvot ovat sellainen sovellus,
johon tämän kirjan kirjoittajat eivät usko. Aiheeseen liittyy valtavia odotuksia, mutta myös mahdottomilta näyttäviä monimutkaisia teknisiä haasteita ja eettisiä ongelmia. Mielestämme olisikin parempi keskittyä rajattuihin, turvallisiin sovellusympäristöihin tai ihmisajajaa helpottaviin tehtäviin.
Tekoälyä parempi termi olisi koneäly (machine intelligence),
sillä se kestää nousu- ja laskukaudet hyvin. Erilaisiin sovelluksiin ja järjestelmiin pyritään lisäämään teknologian kehittymisen
myötä älykkäiltä näyttäviä ominaisuuksia, eikä varsinaista vertailua oikeaan älykkyyteen tai ihmisälyyn tarvitse tehdä.
Kirjan lopussa pohditaan, mikä tämän päivän tekoälyhuumassa
on totta ja hypeä. Viime vuosina koneoppiminen ja tekoälyn sovellukset ovat alkaneet viimeinkin tulla käytäntöön. Kehitystä
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on nopeuttanut tietokonetekniikan kehittyminen, erityisesti internet, joka on tarjonnut mahdollisuuden hankkia massiivisia tietoaineistoja ja siten tukenut menetelmätekniikan kehittymistä irti
rajatuista laboratorioympäristöistä.
Tämän kirjan tavoitteena on antaa omakohtaiseen kokemukseen
perustuva näkemys tekoälyn, konenäön ja tunnetekoälyn kehittymisestä, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Koska tekoälyn tiimoilta on esillä paljon ylisuuria odotuksia, pyritään kirjassa antamaan mielestämme realistinen kuva tekoälyn tilanteesta tänä päivänä ja siitä, millaiset tulokset näyttävät mahdollisilta lähivuosina. Lisäksi kirjassa esitellään niitä tekoälymenetelmien perusasioita, joita jokaisen tekoälyyn perehtyvän on
syytä tietää pystyäkseen arvioimaan tekoälyn mahdollisuuksia ja
soveltamaan tekoälymenetelmiä eri ongelmiin.
Lähestymistapamme on pitkälti data-, metodiikka-, teknologiaja sovelluslähtöinen. Tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset ja
eettiset kysymykset jätämme niiden alojen asiantuntijoiden pohdittavaksi. Näihin paneudutaan mielestämme hyvin vuonna 2019
ilmestyneessä Maija-Riita Ollilan kirjassa ”Tekoälyn etiikkaa”
(Ollila, 2019). Toinen vuonna 2019 ilmestynyt suomenkielinen
kirja tekoälystä on Timo Siukosen ja Pekka Neittaanmäen kirjoittama ”Mitä tulisi tietää tekoälystä” (Siukonen & Neittaanmäki, 2019). Siinä on painopisteenä tekoälyn ja sen monenlaisten sovellusmahdollisuuksien laaja-alainen esittely tavallisen
kansalaisen näkökulmasta. Tekoälyn ja koneoppimisen perusteiden oppimisen kannalta keskeiseen metodiikkaan (kirjamme luvut 2-4), konenäköön (luvut 6-8), tunnetekoälyyn (luku 9) ja supertekoälyyn (luku 10) em. kirjoissa ei paneuduta.
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2

Mitä tekoäly on ja miten se on kehittynyt?

2.1

Mitä tekoäly on?

Erään varhaisen määritelmän mukaisesti tekoäly on niihin asioihin liittyvää tutkimusta, joilla tietokoneet saadaan älykkäiksi.
Tällöin on kuitenkin ensin määriteltävä, mitä älykkyys on. Toisen määritelmän mukaan tekoälyssä tutkitaan sellaisia asioita,
joiden toteutusta ei vielä tunneta, eli älykkään ja tavallisen koneen välinen raja on muuttuva.
Viimeaikaisen tekoälyinnostuksen aikana on myös esitetty, että
tekoälyn sijasta pitäisi käyttää sanaa koneoppiminen. Oppiminen
on kuitenkin vain yksi osa älykästä toimintaa ja tekoälyä, joten
tällainen määritelmä ei ole oikea.
Stuart Russell ja Peter Norvig (2010) jakavat erittäin laajalti käytetyssä oppikirjassaan Artificial Intelligence tekoälylle esitetyt
määritelmät neljään eri luokkaan ryhmiteltynä, asemoituna taulukon 2.1 mukaisesti kahteen dimensioon.
Taulukko 2.1 Tekoälyn ryhmittely eri määritelmiin
Ajatella ihmisen lailla

Ajatella rationaalisesti

Toimia ihmisen lailla

Toimia rationaalisesti

Ylempänä olevat liittyvät ihmisen ajattelun prosesseihin ja päättelyyn ja alemmat käyttäytymiseen. Vasemmalla olevat vertaavat tekoälyn onnistumista ihmisen suoriutumiseen, kun taas oikealla olevien suorituskykyä verrataan rationaaliseksi eli järkeväksi kutsuttuun ideaalisena pidettävään mittaan. Järjestelmä on
rationaalinen, jos se tekee oikeita asioita sen tiedon perusteella,
mitä sillä on.
Ihmisen lailla toimimiseen liittyen Alan Turing esitti seuraavan, laajalti referoidun määritelmän koneen älykkyyden testaamiseksi (Russell & Norvig, 2010). Oletetaan, että seinän toisella
puolen on älykkyyden testaaja ja toisella puolen ihminen tai tietokone (kuva 2.1).
Tekoälyvastaaja

Ihmisvastaaja
Ihmiskyselijä

Kuva 2.1. Turingin testi. (© 123RF)
Keskustelu käydään esimerkiksi tietokonepäätteen avulla. Jos
testaaja päätyy siihen, että hän on keskustellut ihmisen kanssa,
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vaikka hän on todellisuudessa vaihtanut viestejä tietokoneen
kanssa, on Turingin määritelmän mukaan koneella älykkyyttä.
Testin läpäisemiseksi koneen on
1) pystyttävä luonnollisen kielen (esimerkiksi englannin tai
suomen kielen) käsittelyyn kommunikointia varten,
2) omattava tietämyksen esitystapoja tallentaakseen sen mitä
kone jo tietää tai oppii tietämään,
3) pystyttävä automaattiseen päättelyyn käyttääkseen tallennettua tietoa kysymyksiin vastaamiseen ja uusien johtopäätösten tekoon sekä
4) käytettävä koneoppimista mukautuakseen uusiin tilanteisiin
ja pystyäkseen ilmaisemaan ja yleistämään malleja toimintaympäristöstään.
Turingin testi vältti suoraa vuorovaikutusta ihmisen ja koneen
välillä. Ns. täydellinen Turingin testi sisältää kaksi muuta älykkään järjestelmän tarvitsemaa ominaisuutta: videon kautta saatava aistintieto sekä mahdollisuus käsitellä fyysisiä kohteita.
Näin ollen tarvitaan
5) konenäköä ja muuta aistintietoa, esimerkiksi puhetta, kohteiden havainnointiin ja
6) robotiikkaa kohteiden manipulointiin ja liikkumiseen toimintaympäristössä.
Nämä kuusi aluetta muodostavatkin pääosan siitä, mitä tekoälyllä tarkoitetaan.
Ihmisen lailla ajatteluun voidaan päästä käsiksi kolmella eri tavalla. 1) Yritetään selvittää sitä oman ajattelun pohjalta, 2) käytetään psykologisia testejä toisen ihmisen toimintojen ymmärtämiseksi, ja 3) tarkastellaan aivojen toimintaa kuvantamalla. Tällaisilla keinoilla pyritään saamaan riittävän hyvä teoria ihmisen
mielestä, jonka perustella voidaan tehdä tietokoneohjelma esimerkiksi erilaisten ongelmien ratkaisuun. Poikkitieteellinen
kognitiivisen tieteen alue tarkastelee laskennallisia tekoälyn
malleja yhdessä kokeellisten mallien kanssa, ja on muodostunut
omaksi tieteenalakseen.
Ajatteleminen rationaalisesti (eli ”ajattelun lait”) -periaate on
saanut alkunsa filosofiassa käytetyistä päättelyprosesseista,
esikerkiksi ”Sokrates on ihminen” ja ”Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia”, siis Sokrates on kuolevainen”. Tällaisten logiikaksi
kutsuttujen ajatuslakien on ajateltu hallitsevan ihmisen mielen
toimintaa. Ongelmana on, että ratkaistavia tehtäviä on usein hyvin vaikea ilmasta logiikan kielellä etenkin epävarmuutta sisältävissä tilanteissa, ja laskennallinen kompleksisuus kasvaa aivan
liian suureksi tosimaailman ongelmissa.
Russellin ja Norvigin kirjassa tukeudutaan rationaalisesti toimimisen määritelmään, perustuen nk. agenttien käyttöön. Ku-
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vassa 2.2 on agentin perusrakenne. Agentti on mikä tahansa sellainen, joka aistii ympäristöään sensoreilla ja toimii ympäristössään toimilaitteiden avulla. Ihmisellä aisteja ovat näkö, kuulo,
tunto, haju ja maku. Toimilaitteita ovat kädet, jalat ja suu. Robotilla taas aistimina voi olla erilaisia kameroita ja mikrofoneja,
toimilaitteina moottoreita, jalkoja tai pyöriä. Agentti voi olla
myös pelkkä päämäärähakuinen ohjelmisto, joka reagoi saamaansa syötteeseen toimintaympäristössään ja autonomisesti
suorittaa jonkin toiminnon käyttäjälleen tai toiselle ohjelmalle.
Yksinkertaisimmillaan kyseessä voi olla esimerkiksi agentti,
joka laskee neliöjuuren syötteenä saamastaan luvusta ja palauttaa tuloksen käyttäjälle tai toiselle ohjelmalle.
Aistii

Ympäristö

Tekee
toimintoja

Sensoreita

Toimilaitteita

Kuva 2.2. Rationaalisesti toimiva agentti. (© 123RF)
Älykäs agentti pystyy toimimaan autonomisesti, aistimaan ympäristöään, jatkamaan olemassaoloaan pidennetyn ajan, mukautumaan muutoksiin sekä luomaan ja toteuttamaan päämääriä.
Rationaalinen agentti toimii siten, että pyrkii saavuttamaan parhaan mahdollisen tuloksen sillä tiedolla, mikä sillä kullakin hetkellä on.
Esimerkiksi itsenäisesti liikkuva robotti voi havainnoida ympäristöään konenäön avulla, väistää edessä olevia odottamattomia
esteitä ja muuttaa tästä syystä alun perin suunnittelemaansa kulkureittiä sekä löytää lopulta se päämäärä, jonne sen haluttiin menevän. Paras mahdollinen tulos voi olla suorin mahdollinen reitti
tai vähiten muita tilassa olevia häiritsevä reitti.
Kaikki ne taidot, jotka vaaditaan Turingin testin läpäisyyn, sallivat myös rationaalisen toiminnan. Tietämyksen esittämisen ja
päättelyn avulla agentti voi tehdä hyviä päätöksiä. Järjestelmän
täytyy pystyä käyttämään luonnollista kieltä tullakseen toimeen
monimutkaisessa ympäristössä, esimerkiksi toteuttamaan ihmisen antamia ohjeita. Tarvitaan myös oppimista uuden tiedon ymmärtämiseen ja tehokkaaseen käyttäytymiseen.
Rationaalisen agentin periaatteella on selviä etuja muihin edellä
kuvattuihin tekoälyn määritelmiin. Oikeanlaisen päättelyn
ohella on useita muita mekanismeja järkevän toiminnan saavuttamiseen. Lisäksi agenttiperiaate on paljon käyttökelpoisempi
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erilaisten sovellusten kehittämiseen kuin ihmisen käyttäytymiseen tai ajatteluun perustuvat lähestymistavat.
2.2

Symbolinen tekoäly vs. dataohjatut konnektionistiset
neuroverkot

Tekoälytutkimuksen alkuajoista lähtien aihepiiriä on lähestytty
kahdella hyvin erilaisella tavalla: symbolisen tiedon käsittelyn ja
konnektionistiseen tietojenkäsittelyyn perustuvien neuroverkkojen kautta.
Nimensä symbolinen tekoäly saa siitä, että abstraktioksi kutsuttua jonkin ilmiön tai objektin tiettyä osaa tai ominaisuutta voidaan esittää symboleilla. Esimerkiksi Albert Einsteinin suhteellisuusteorian tunnetuinta yhtälöä E = mc2 massan (m) ja energian
(E) suhteesta (c = valon nopeus) voidaan käyttää laskemaan
energia eri massan arvoilla ilman, että on nähty tai opittu mitään
tiettyjä arvoja etukäteen.
Symbolisessa tekoälyssä rakennetaan suuria tietämyskantoja ja
sääntöjä siitä, miten kyseiseen ongelmaan liittyvä maailma toimii. Esimerkki eläintarhassa olevien eläinten tunnistukseen liittyvistä säännöstä voisi olla: ”Jos eläin on nisäkäs ja sillä on pitkä
kaula, niin se on kirahvi”.
Usein käytetään ontologioita järjestelmän rakentamisessa. Tietojenkäsittelyssä ontologialla tarkoitetaan kuvausta tarkasteltavan sovellusalueen käsitteistä ja niiden välisistä suhteista. Sääntöjä ja tietämystä käyttäen on suoraviivaista tehdä järjestelmä,
joka pystyy päättelemään.
Symboliset järjestelmät pystyvät myös vastaamaan kysymyksiin. Kun järjestelmältä saadaan vastaus, on helppo seurata päättelyketjua sen selvittämiseksi, miksi tiettyyn ratkaisuun päädyttiin.
Symbolinen käsittely sopii erityisen hyvin päättelyyn ja abstraktioiden käyttöön ongelman ratkaisussa. 1980-luvun tekoälyhuuma perustui etenkin sääntöpohjaisiin asiantuntijajärjestelmiin (kuva 2.3).
asiantuntijajärjestelmä
päättelyalgoritmit
sääntökanta

Kuva 2.3. Sääntöpohjainen järjestelmä. (© 123RF)
Oppiminen on suuri ongelma, sillä sääntöjen ja tietämyksen luominen on hyvin työlästä. Usein säännöt ja tietämys luodaan manuaalisesti.
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Keinotekoiset hermoverkot eli neuroverkot perustuvat dataohjattuun konnektionistiseen tiedonkäsittelyyn. Ne koostuvat yksinkertaisista laskentaelementeistä, joita liitetään toisiinsa tavalla, joka muistuttaa karkeasti ihmisen hermokudosta. Niitä
voidaan opettaa.
Neuroverkot soveltuvat erityisen hyvin hahmontunnistukseen
(pattern recognition) (kuva 2.4) ja ennustamiseen lukuisten opetusnäytteiden avulla. Ihminen pystyy tunnistamaan nopeasti näköaistillaan erilaisia kohteita, muita ihmisiä ja heidän ilmeitään
ja eleitään. Kuuloaistilla pystytään tunnistamaan puhetta ja
muita ääniä. Tällaisiin aistintoimintoihin ei tarvita monimutkaista symbolista päättelyä.
Ohjattu piirteiden oppiminen

L1 256x256
F6

L2 128x128
L3 64x64

L4 32x32

F5

Kuva 2.4. Hahmontunnistus syväoppivalla neuroverkolla. (©
123RF)
Hahmontunnistusta, ennustamista ja koneoppimista voidaan
tehdä myös perinteisillä tilastollisen hahmontunnistuksen ja
data-analyysin menetelmillä (Duda ja muut, 2001), (Bishop,
2006). Tästä syystä luvussa 3 puhutaan konnektionistisen tiedonkäsittelyn sijasta dataohjatusta tekoälystä.
Hahmontunnistusjärjestelmiä on perinteisesti opetettu kahdella
pääperiaatteella: ohjatusti tai ohjaamattomasti. Ohjatussa oppimisessa järjestelmälle näytetään suuri joukko esimerkkinäytteitä
eri luokista, esimerkiksi numeroista 0-9 numerontunnistusta varten, ja niiden perusteella järjestelmä oppii luokittelukriteerit uusien tuntemattomien näytteiden luokitteluun.
Ohjaamattomassa oppimisessa järjestelmä oppii luokittelukriteerit suoraan datasta. Tätä kutsutaan usein ryvästykseksi eli
klusteroinniksi (clustering). Valtaosa tämän päivän sovelluksista
käyttää ohjattua oppimista. Kolmatta oppimisperiaatetta, eli vahvistusoppimista, käsitellään edellisten ohella luvussa 4.
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Hakumenetelmillä on keskeinen rooli symbolisen tiedon käyttöön perustuvassa tekoälyssä. Monet ongelmat voidaan esittää
yksinkertaisina suunnattuina verkkoina (kuva 2.5) tai päätöspuina, jotka rakentuvat solmuista ja niiden välisistä linkeistä.
Esimerkki hakuongelmasta on löytää reitti kaupungista toiseen
esittämällä kaupungit solmuina ja niiden väliset reitit linkkeinä.
Voidaan etsiä joko jokin reitti Kalliosta Eiraan tai lyhin mahdollinen reitti.
Verkon solmujen määrän kasvaessa hakuavaruus kasvaa ja haku
tulee usein laskennallisesti liian raskaaksi. On kehitetty erilaisia
heuristisia, eli peukalosääntöihin perustuvia menetelmiä, joilla
hakuavaruutta eli läpikäytävien solmujen määrää voidaan sovelluskohtaisesti karsia. Hakujen laskennallinen raskaus on kuitenkin yksi keskeinen syy siihen, että monissa tekoälyongelmissa ei
pystytty siirtymään ”lelumaailman” ongelmista todellisiin ongelmiin.

Kuva 2.5. Suunnattu hakuverkko.
2.3

Tekoälyn keskeisiä alueita

Kuva 2.6 esittää keskeisiä alueita, joita yleensä luetaan tekoälyn
piiriin. Näitä tarvitaan kuvan 2.2 mukaisten rationaalisten agenttien toteuttamiseen.
Koneoppimisen (machine learning) ohella tarvitaan ihmisälyn
tapaan kykyä ymmärtää ja käyttää luonnollista kieltä (natural
language processing) sekä tulkita aistintietoa käyttämällä konenäköä (computer vision) ja puheentunnistusta (speech recognition). Koneen on pystyttävä myös suunnittelemaan toimintoja
(planning) ja eri tehtävien aikatauluja (scheduling). Parhaaseen
mahdolliseen tulokseen pääsemiseksi tarvitaan järjestelmän ja
sen eri tehtävien optimointia (optimization). Robotiikan (robotics) avulla kone saadaan suorittamaan erilaisia toimintoja reaalimaailmassa. Mekaanisten robottien ohella voidaan puhua myös
ohjelmistoroboteista. Asiantuntijajärjestelmät (expert systems)
(kuva 2.3) ovat tiettyyn kapeaan sovellukseen suunniteltuja,
yleensä sääntöpohjaista päättelyä hyödyntäviä järjestelmiä.
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Kuva 2.6. Tekoälyn keskeisiä alueita. (© 123RF)
2.4

Heikko ja vahva tekoäly - vai supertekoäly?

Tekoälyn yhteydessä puhutaan usein heikosta, vahvasta tai supertekoälystä.
Kaikki nykyiset tässäkin kirjassa esitetyt tekoälyn sovellukset
ovat heikkoa tekoälyä, pystyen vain tiettyjen ongelmien ratkaisuun valituissa sovelluksissa. Ihmisten omaamaa tietoisuutta
sillä ei voida saavuttaa. Esimerkkejä heikosta tekoälystä ovat
tekstin tunnistaminen, puheen tunnistaminen, kielenkääntäminen, ihmisten, heidän ilmeidensä ja eleiden tunnistaminen kuvista ja videoista, shakin ja muiden pelien pelaaminen.
Vahvaksi tekoälyä kutsutaan silloin, kun kone on lähellä ihmisen
älykkyyden tasoa ja sillä on ainakin jonkin tasoinen tietoisuus
itsestään. Kone voi käyttää erilaisia taustatietoja päätöksiä suunnitellessaan ja tehdessään. Täysin itsenäisesti jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä liikkuvat ajoneuvot vaatisivat jo osittain vahvaa tekoälyä ainakin ristiriitatilanteiden käsittelyyn, vaikkakin
alemman tason päätöksiä, kuten toisen auton, liikennemerkin tai
ihmisen havaitseminen, kaistan vaihto ja kolarin välttäminen,
voidaan tehdä heikolla tekoälyllä.
Vahvaa tekoälyä tarvitaan esimerkiksi luonnolliseen ihmisen ja
koneen väliseen keskusteluun, joka muistuttaa ihmisten välistä
keskustelua, sillä siihen vaaditaan keskustelun sisällön ymmärtämistä mihin heikko tekoäly ei pysty. Luvussa 10 tarkastellaan
nykyisen tekoälyn heikkouksia ja miten voitaisiin päästä kohti
vahvaa tekoälyä.
Supertekoälystä puhutaan silloin, kun koneen äly ylittää terävimpien ja lahjakkaimpien ihmisten älyn. Superäly voisi syntyä
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ns. älykkyyden räjähdyksen tai sitä vastaavan teknologisen singulariteetin yhteydessä. Jotkut tutkijat uskovat, että superäly
syntyy pian sen jälkeen, kun vahva, ihmisälyä muistuttava, aktiiviseen tiedon ja kokemusten hankkimiseen kykenevä tekoäly
on kehitetty. Singulariteetti saavutetaan, kun vahva tekoäly itsenäisesti kehittää yhä vahvempia ratkaisuja. Luvussa 10 tarkastellaan supertekoälyä ja syitä miksi sen saavuttaminen näyttää nykytiedon perusteella mahdottomalta.
2.5

Tekoälyn historiaa

Seuraavassa esitellään tekoälyn historiaa lähtien 1800-luvun
esiajoista ja alan varsinaisesta syntymisestä 1950-luvulla, ja päätyen vuoteen 2012, jolloin alkoi syväneuroverkkojen läpimurto.
Tietoa ja alkuperäisiä viitteitä esitykseemme löytyy muun muassa oppikirjojen (Russell & Norvig, 2010) ja (Negnevitsky,
2011) historiakatsauksista. Lisätietoja on Wikipedian tekoälyn
historiaa käsittelevässä artikkelissa (Wiki-History1) ja muissa
netistä löytyvissä artikkeleissa, esimerkiksi (Web-History2) ja
(Web-History3).
Konvoluutioneuroverkkojen (CNN) taustan selvittämiseen on
käytetty apuna professori Zhi-Hua Zhoun ICPR 2018 -konferenssissa pitämää keynote-luentoa ”An exploration to non-NN
style deep learning” (Zhou, 2018). Robotiikkaan ja sen sovelluksiin liittyviä vinkkejä on saatu Helsingin Sanomien artikkelista
(Paukku, 2017).
Lisäksi osa tämän katsauksen tiedoista on lainattu tietotekniikan
professuurin virkaanastujaisesitelmästä vuodelta 1992 (Pietikäinen, 1992). Mielenkiintoista lisätietoa tekoälyn alkuvaiheen projekteista löytyy lähteestä (Knight, 2006).
Tekoälyn syntyyn on vaikuttanut monilla tieteenaloilla tapahtunut kehitys viime vuosisatojen aikana. Russell ja Norvig (2010)
tarkastelevat tätä kehitystä filosofian, matematiikan, taloustieteiden, neurotieteiden, psykologian, tietokonetekniikan, säätöteorian ja kybernetiikan sekä lingvistiikan eli kielitieteiden näkökulmista.
1800-luku – 1956: Tekoälyn synty. Älykkäät koneet ovat olleet
kiinnostuksen kohteena aina niistä ajoista lähtien, jolloin ensimmäisiä tietokoneita kehitettiin. Englantilainen Charles Babbage,
joka suunnitteli 1800-luvun puolivälissä mekaaniseen laskentaan perustuvaa Analytical Engine -konettaan, ja hänen kumppaninaan toiminut, ensimmäiseksi tietokoneohjelmoijaksi kutsuttu
Lordi Byronin tytär Ada Lovelace, näkivät kyseisen kaltaisella
ohjelmoitavalla koneella olevan mahdollisuuksia älykkäisiin toimintoihin, kuten shakin peluuseen ja musiikin säveltämiseen.
Saksalainen Konrad Zuse, joka sai vuonna 1941 valmiiksi ensimmäisenä ohjelmoitavana tietokoneena pidettävän Z-3 -koneensa, sovelsi tietokonettaan shakin pelaamisen ongelmaan.
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Vuonna 1872 Charles Darwin julkaisi kirjan ”The Expression of
Emotions in Man and Animals”, missä hän esitti, että kasvonilmeet voidaan kuvata diskreetteinä tunnetilaa kuvaavina luokkina.
Jo tietokoneiden kehityksen alkuvuosina alkoivat muutamat tiedemiehet eri aloilta keskustella ”keinoaivojen” kehittämisen
mahdollisuuksista. Perustan tälle loi brittiläisen matemaatikon
Alan Turingin teoreettinen työ sekä John von Neumannin kehittämä siihen perustuva tietokonearkkitehtuuri.
Varhaisinta älykkäisiin koneisiin liittyvää tutkimusta inspiroivien ideoiden takana olivat
1) neurologian tutkimus, joka oli osoittanut aivojen olevan neuroneista koostuva sähköinen verkko,
2) Norbert Wienerin kybernetiikka, joka käsitteli ohjausta ja
stabiilisuutta sähköisissä verkoissa,
3) Claude Shannonin digitaalisia signaaleja käsittelevä informaatioteoria ja
4) Alan Turingin laskettavuuden teoria, joka osoitti, että mikä
tahansa laskenta voidaan tehdä digitaalisesti.
Ensimmäisenä varsinaisena tekoälyyn liittyvänä pidetään Warren McCullochin ja Walter Pittsin työtä ”A logical calculus of
the ideas immanent to nervous activity”, missä he ehdottivat keinotekoisten neuroverkkojen mallin, jossa kunkin neuronin oletettiin olevan binääritilassa, eli joko päällä tai ei-päällä (McCulloch & Pitts, 1943). He myös osoittivat, että tällainen verkko voi
oppia.
Huomattavin merkkihenkilö tekoälyn perustan luonnissa oli
edellä mainittu Alan Turing. Vuonna 1950 ilmestyneessä julkaisussaan ”Computing machinery and intelligence” Turing toi
esiin monia seuraavien vuosien tutkimuksen peruskysymyksiä,
kuten pelien pelaaminen, luonnollisen kielen ymmärtäminen ja
kääntäminen (esimerkiksi englannista ranskaksi), teoreeman todistaminen ja koodien murtaminen (Turing, 1950). Turing esitti
myös aiemmin tässä luvussa esitetyn laajalti referoidun määritelmän koneen älykkyyden testaamiseksi, ns. Turingin testin.
Ns. takaisinkytkentään (feedback) perustuvan kybernetiikan pioneeri, matemaatikko ja filosofi Norbert Wiener (Wiki-Wiener)
esitti, että kaikki älykäs toiminta perustuu takaisinkytkentämekanismeihin. Takaisinkytkennässä järjestelmän aiemmin tuottama informaatio vaikuttaa sen myöhemmin tuottamaan informaatioon (Wiki-Takaisinkytkentä). Tällaisia mekanismeja voitaisiin hänen mielestään mahdollisesti simuloida koneilla (Wiener, 1948).
Tekoälyn syntyyn on vaikuttanut edellisten ohella merkittävästi
myös matemaatikko Claude Shannonin informaatioteoriaan ja
digitaalisten signaalien perusteisiin liittyvä pioneerityö (WikiShannon). Vuonna 1950 hän julkaisi artikkelin "Programming a
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computer for playing chess". Hän esitti, että jos kaikki pelinappuloiden siirtovaihtoehdot halutaan täysin käydä läpi, tyypillinen shakkipeli käsittäisi noin 10120 mahdollista siirtoa – eli käsittämättömän suuren määrän eri vaihtoehtoja. Näin Shannon demonstroi heuristiikan eli peukalosääntöjen välttämättömyyden
parhaan mahdollisen ratkaisun etsimisessä.
Jo 1950-luvun alkupuolella alettiin kehittämään tekoälyä sisältäviä tietokoneohjelmia, joista tunnetuimpiin kuuluvat logiikan
teoriaan pureutuva ohjelma ”Logic Theorist” (Wiki-Logic) sekä
tammipeliohjelma (Samuel, 1959). Näistä edellinen Newellin,
Simonin ja Shaw’n vuonna 1956 esittelemä ohjelma käytti ratkaisuissaan hakupuuta ja pystyi löytämään teoreemojen todistuksia yksinkertaiseen propositiologiikkaan. Sitä pidetään ensimmäisenä varsinaisena tekoälyohjelmana. Tammipeliä koskevassa julkaisussaan Arthur Samuel otti ensimmäisenä käyttöön
termin machine learning (koneoppiminen).
Robotiikkaan liittyen tieteiskirjailija Isaac Asimov julkaisi
vuonna 1950 robotiikan kolme lakia: 1) robotti ei saa vahingoittaa ihmistä, tai lepotilassa sallia ihmisen tulla tekemään harmia,
2) robotin täytyy totella ihmisen määräyksiä, jolleivat ne ole ristiriidassa ensimmäisen säännön kanssa, ja 3) robotin täytyy varjella omaa olemassaoloaan, niin kauan kuin suojelu ei ole ristiriidassa sääntöjen 1 ja 2 kanssa. Asimovin lait eivät ole hillinneet
robottien kehittämistä sotilaallisiin tarkoituksiin.
1956-1960 -luvun loppu: Suurten odotusten aikakausi. Varsinaisena tekoälyn tieteenalan alkuna pidetään Dartmouth Collegessa Yhdysvalloissa vuonna 1956 pidettyä kokousta, johon
osallistui useita tulevien vuosien tekoälytutkimuksen pioneereita. Tätä kokousta ehdottaessaan vuonna 1955 kognitiotieteilijä John McCarthy otti käyttöön termin artificial intelligence
(AI, tekoäly). Kokouksen tavoitteena oli selvittää, miten voitaisiin luoda kone, joka ajattelee kuten ihminen, pystyy abstraktiin
ajatteluun, ongelmien ratkaisuun ja itsensä parantamiseen.
Artificial Intelligence -nimen valinnalla McCarthy halusi korostaa tämän uuden tutkimusalan neutraalisuutta ja eroa kapea-alaiseen automaattien teoriaan - sekä välttää sen sekoittamista silloin
pitkälti analogisesta säätötekniikasta tuttuun takaisinkytkentään
perustuvaan kybernetiikkaan. Yhtenä syynä nimen valinnalle sanotaan olleen myös McCarthyn halu välttää itsevarman Norbert
Wienerin hyväksymistä tekoälyn guruna tai kiistelyä hänen
kanssaan.
Vuonna 2011 julkaistussa artikkelissaan Ronald R. Kline esittelee uutta, aikaisemmin julkaisematonta tietoa Dartmouthin kokouksen synnystä sekä kybernetiikan, automaation ja tekoälyn
monimutkaisista vuorovaikutuksista 1950-luvulla (Kline, 2011).
Kybernetiikan historiaa sekä tekoälyn ja sotahistorian välisiä yhteyksiä hän käsittelee kirjassaan ”Machines: A Cybernetic History” (Kline, 2016).
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Itse pidämme McCarthyn tulkintaa tekoälystä uutena itsenäisenä, vahvasti tietojenkäsittelytieteisiin (computer science) tukeutuvana tieteenalana oikeana. Alan myöhempi kehitys, ohjelmistopainotteisuus, erittäin suuret panostukset tietojenkäsittelyalan tutkimukseen ja laajat sovellusmahdollisuudet eri aloilla tukevat tätä valintaa.
Vuonna 1958 professori McCarthy kehitti symbolista laskentaa
tukevan LISP-kielen, josta tuli pitkiksi ajoiksi tekoälyn tärkein
ohjelmointikieli. Nykyisin tärkein on Guido van Rossumin
Alankomaissa 1980-luvun lopussa kehittämä Python.
Samana vuonna McCarthy julkaisi artikkelin järkevistä ohjelmista (programs with common sense) (McCarthy, 1958), jossa
hän esitteli Advice Taker -nimisen ohjelman, joka kykenee etsimään ratkaisuja maailman yleisiin ongelmiin. Esimerkiksi tekemään suunnitelman, miten voidaan ajaa lentokentälle muutamia
yksinkertaisia loogisen päättelyn aksioomia käyttäen. Ohjelma
pystyi hyväksymään uusia aksioomia, eli uutta tietämystä eri
tehtävistä ilman uudelleen ohjelmointia. Näin ollen sitä voidaan
pitää ensimmäisenä tietämyspohjaisena järjestelmänä, joka sisältää tietämyksen esittämisen ja päättelyn keskeiset elementit
(Negnevitsky, 2011).
Noihin aikoihin esitettiin yleisesti, että 25 vuoden kuluttua eli
noin vuonna 1981 ihmiset voivat keskittyä vapaa-ajan toimintoihin, koska koneet tekevät suuren osan töistä. Älykkään toiminnan kuviteltiin olevan pääasiassa sukkelaa päättelytekniikkaa,
jonka ohjelmointi tietokoneelle ei ole kovin ongelmallista. Tällainen optimismi jatkui aina 1960-luvun loppuun saakka.
McCarthy ennusti läpimurtoa 5-500 vuodessa, eikä koskaan luopunut tästä kannastaan (Web-McCarthy).
Vuonna 1957 ekonomisti, myöhemmin Nobel-palkinnon saanut
Herbert A. Simon ennusti, että kone voittaa ihmisen shakissa
kymmenessä vuodessa - siihen meni kuitenkin 40 vuotta (WikiSimon). Vuonna 1967 kognitiotieteilijä Marvin Minsky ennusti,
että yhden sukupolven aikana tekoälyn ongelmat on pääosin ratkaistu (Wiki-Minsky). Minsky, McCarthy ja Simon olivat keskeisiä pioneereja tekoälyn tutkimuksen ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Allen Newell ja Herbert A. Simon (1961, 1972) kehittivät ihmisen ongelmien ratkaisua matkivan General Problem Solver
(GPS) -tietokoneohjelman. Heidän menetelmässään pyrittiin ensimmäistä kertaa erottamaan ongelman ratkaisutekniikka datasta
käyttämällä niin sanottua päämäärä - tulos (means-ends) -analyysiä. Ongelma määriteltiin joukkona tiloja ja analyysiä käytettiin määrittämään erotus nykytilan ja tavoitetilan välillä ja valitsemaan sopivin operaattori seuraavaa askelta varten. Formaaliin
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logiikkaan perustuva GPS oli kuitenkin hakuun perustuvana laskennallisesti erittäin kompleksinen, eikä soveltunut tosimaailman ongelmiin.
Vuonna 1969 Herbert A. Simon julkaisi esitystapojen tärkeyttä
korostavan kirjansa ”The Sciences of the Artificial” (Simon,
1969).
Tekoälyä on sovellettu symbolista laskentaa sisältävien matemaattisen ongelmien ratkaisuun jo alan alkuajoista lähtien.
1960-luvun alussa valmistui ensimmäinen integraalilaskentaan
kehitetty tietokoneohjelma. Kyseisen ohjelman pohjalta kehitettiin ammattikäyttöön tarkoitettu, monenlaisten matemaattisten
ongelmien ratkaisuun pystyvä, vuonna 1978 julkistettu
MACSYMA-ohjelmisto. Sitä tai vastaavaa uudempaa Maple
(1984-) tai Mathematica (1988-) -ohjelmistoa käytettäessä riittää
matemaattisen ongelman ratkaisuun se, että käyttäjä määrittelee
ongelman symbolisessa muodossa. Tällaiset ohjelmat ovat jo
pitkään olleet matemaatikkojen ja insinöörien rutiinikäytössä
olevia työkaluja, eikä niitä enää lueta varsinaisten tekoälyohjelmien piiriin.
Osoituksena siitä, että tekoäly pystyy suoriutumaan älykästä toimintaa vaativista tehtävistä, oli vuonna 1963 esitelty
ANALOGY-ohjelma, joka pystyi ratkaisemaan ihmisen älykkyystesteissä käytettyjä kuviotestejä. Sen periaatteena oli hakumenetelmällä käydä läpi erilaisia kuvioiden muutoksia, kuten lisäyksiä, poistoja ja kiertoja.
Frank Rosenblatt esitteli perceptron-nimisen neuroverkon (kuva
2.7) (Rosenblatt, 1958). Sen ajan optimismin mukaisesti hän ennusti, että perceptronin on mahdollista oppia, tehdä päätöksiä ja
jopa kielenkäännöksiä.

Kuva 2.7. Perceptron-neuroverkko.
Tätä periaatetta tutkittiin aktiivisesti lähes koko 1960-luvun
ajan, kunnes Minsky ja Papert (1969) osoittivat kirjassaan Perceptrons, että menetelmällä oli vakavia rajoituksia, sillä se pystyy vain lineaariseen diskriminanttiin eri kohteita kuvaavien piirteiden erottelussa. Näin ollen menetelmälle luodut odotukset olivat suuresti ylimitoitettuja, eivätkä neuroverkoilla saatavat tie-
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don esitystavat ole Minskyn ja Papertin mukaan riittäviä älykkääseen toimintaan. He tiesivät, etteivät kaikki rajoitteet koskeneet monikerroksisia perceptron -verkkoja, mutta niille soveltuvaa oppimisalgoritmia ei tunnettu. Tämä johti lähes koko neuroverkkotutkimuksen päättymiseen noin kymmenen vuoden
ajaksi.
Mielenkiintoisena tietona 1960-luvun kehityksestä mainittakoon
myös se, että professori Lotfi Zadeh julkaisi jo vuonna 1965
myöhemmin hyvin kuuluisaksi tulleen artikkelinsa ”Fuzzy sets”
(Sumeat joukot), joka loi perustan parikymmentä vuotta myöhemmin alkaneelle laajamittaiselle sumean logiikan soveltamiselle erilaisissa älykkäissä laitteissa ja järjestelmissä (Zadeh,
1965).
Vuona 1961 tuli ensimmäinen massatuotettu teollinen robottikäsi Unimate 1900 käyttöön. Se alkoi koota autoja General Motorsin tehtaalla (Paukku, 2017).
1960-luvulla tehtiin myös konenäköön liittyvää tutkimusta.
Kuuluisa esimerkki tutkimuksen alkuvaiheista ja valtavasti pieleen menneestä ennustamisesta on MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) kesäprojekti vuodelta 1966, jossa konenäön
ongelmat piti ratkaista yhden tohtoriopiskelijan kesäprojektina!
1960-luvulla kehitettiin mm. ensimmäisiä kaksiulotteisten kuvien analyysimenetelmiä.
Omaan tutkimusalaamme keskeisesti liittyvä, kuvassa olevien
kohteiden pintojen ominaisuuksista johtuvia harmaansävyvaihteluja analysoiva tekstuuritutkimus alkoi tällä vuosikymmenellä,
kun Bela Julesz esitteli toisen kertaluvun statistiikkaan perustuvaa tekstuurien erottelua käsittelevän tutkimuksensa. Merkittävä
merkkipaalu konenäössä oli Larry Robertsin vuonna 1960 valmistunut väitöskirja ”Machine Perception of Three-Dimensional
Solids” MIT:ssä. Työssään hän kehitti menetelmiä kolmiulotteisen geometrisen tiedon ilmaisuun kaksiulotteisista näkymistä.
Kasvontunnistukseen liittyvä tutkimus alkoi myös jo 1960-luvulla, ja jatkuu yhtenä keskeisimmistä konenäön ja tekoälyn sovellusalueista tänäkin päivänä. Alan tutkimuksen aloitti Woodrow Bledshoe vuonna 1964 ja ensimmäisen väitöskirjan aiheesta
sai valmiiksi vuonna 1972 Takeo Kanade (Jain, 2013). Japanilaisesta Kanadesta tuli myöhemmin maailmankuulu konenäön ja
robotiikan tutkija Carnegie Mellon -yliopistossa USA:ssa.
1960-luvun loppu, 1970-luvun alku: Pettymysten aika – ensimmäinen takatalvi. Tällä ajanjaksolla tekoälyä kohtaan esitettiin paljon kritiikkiä. Tutkijat eivät olleet pystyneet ennakoimaan miten vaikeaa oikeiden sovellusten kehittäminen on. Heidän ylisuuret lupauksensa eivät täyttyneet, mistä syystä alan tutkimuksen rahoitus romahti. Puhutaan ensimmäisestä tekoälyn
takatalvesta. Syitä takatalveen olivat mm. tietokoneiden riittämätön kapasiteetti ja ongelmien laskennallisen kompleksisuuden
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eksponentiaalinen kasvaminen siirryttäessä leluongelmista todellisten ongelmien ratkaisuun. Tutkijat keskittyivät etupäässä
yleisiin laaja-alaisiin ongelmiin, joissa käytettiin vain vähän tai
ei ollenkaan tietämystä ratkaistavasta ongelma-alueesta. Keskityttiin enemmän mm. erilaisten hakumenetelmien käyttöön ongelmien ratkaisussa, mikä johti laskennallisen kompleksisuuden
räjähtämiseen tosimaailman ongelmissa, esimerkiksi automaattisessa kielen kääntämisessä toiselle kielelle.
1960- ja 1970-luvuilla kehitettiin kuitenkin ensimmäisiä hyvin
rajoitetuille sanastoille ja kielen rakenteille toimivia ohjelmia
luonnollisen kielen tulkintaan. Vuosina 1964-66 MIT:ssä Joseph
Weizenbaumin kehittämä ELIZA simuloi keskustelua englannin
kielellä käyttämällä yksikertaista hahmon (sanan, tekstin osan)
sovitus- ja korvaamismenetelmää, mikä sai käyttäjän kuvittelemaan, että kone ymmärtäisi jotakin keskustelusta.
Muita yrityksiä olivat Daniel Bobrowin vuonna 1967 esittelemä
luonnollisella kielellä kuvattujen lukion algebran tehtävien ratkaiseva STUDENT -ohjelma, Winogradin simuloidussa palikkamaailmassa tapahtuvien tehtävien kuvaamiseen kehittämä
SHRDLU vuodelta 1982 sekä Warrenin ja Pereiran vuonna 1982
esittelemä maantiedettä koskeviin kysymyksiin vastaava CHAT80 -ohjelma.
Tunnetuimpiin tekoälytutkijoihin kuuluva Roger Schank kehitti
1960-luvun lopulla mallin luonnollisen kielen ymmärtämiseen
(ns. ”conceptual dependency theory”) (Schank & Abelson,
1977). Hän oli myös pioneeri tapauskohtaisessa päättelyssä
(case-based reasoning), jossa uusien ongelmien ratkaisu perustuu aikaisemmin ratkaistuihin vastaavanlaisiin ongelmiin.
Geneettisten algoritmien perustaa luotiin jo 1970-luvun alussa.
John Holland kehitti algoritmin käsittelemään keinotekoisia
”kromosomeja” valintaan, risteytykseen ja mutaatioon liittyvillä
operaatioilla (Holland, 1975). Samoihin aikoihin (lähtien jo
1960-luvulta) luotiin perusta evoluutiolaskennalle aluksi Ingo
Rechenbergin ja myöhemmin myös Hans-Paul Schwefelin toimesta (Rechenberg, 1973), (Schwefel, 1995). Sekä geneettiset
algoritmit että evoluutiolaskenta soveltuvat monenlaisiin, aikaisemmin ratkaisemattomiin kompleksisiin ongelmiin, joissa tarvitaan epälineaarista hakua ja optimointia.
Stanley Kubrickin vuonna 1968 ohjaama, Arthur C. Clarken kirjan pohjalta tehty science fiction -elokuva ”Avaruusseikkailu
2001” esitteli HAL 9000 -tietokoneen, joka inspiroi älykkäiden
ihminen-kone -liityntöjen tutkimusta 2000-luvulla. Kone ymmärsi luonnollista kieltä, jopa huulilta lukien, pystyi puheeseen
ja tulkitsi ihmisten toimia ja tunnetiloja.
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Konenäössä tutkittiin mm. 2D-kuvien analyysimenetelmiä, esimerkiksi kuvassa esiintyvien kohteiden reunojen ilmaisua ja segmentointia. Ensimmäisiä sovellusaloja oli koneella kirjoitettujen merkkien automaattinen tunnistaminen.
1970-1980 -luvun loppu: Tietämystekniikan aikakausi. Ns.
tietämystekniikkaa (knowledge engineering) ja sovelluskohtaisen kapea-alaisen tietämyksen koodaamista sääntöinä alettiin
tutkimaan 1970-luvulla. Sääntöpohjaisen asiantuntijajärjestelmän ohjelmistossa on toisistaan erotettuna sovellusalueen tietämys ja ongelmien ratkaisuun käytettävä päättelykone (kuva 2.3).
Järjestelmän on tavallisesti pystyttävä myös antamaan perustelut
tekemilleen päätöksille.
Marvin Minskyn julkaisemassa artikkelissa "A framework for
representing knowledge" esittämät kehykset (frame) oli tärkeä
tietämystekniikan tietorakenne, jossa tietämys jaetaan alirakenteisiin käyttämällä ns. ”stereotyyppitilanteita” (Minsky, 1975).
Alun perin semanttisista verkoista kehitetyt kehykset kuuluvat
myös ns. rakennepohjaisiin tietämyksen esitystapoihin. Niitä
käytettiin usein 1980-luvun tietämysjärjestelmissä. Rakennepohjaiset järjestelmät kokoavat faktoja tietyistä kohde- ja tapahtumatyypeistä ja järjestävät tyypit suureksi taksonomiseksi hierarkiaksi biologisten taksonomioiden tapaan (Russell & Norvig,
2010).
Tunnetuimpia ensimmäisiä asiantuntijajärjestelmiä olivat mineraalien etsintää tukeva työkalu PROSPECTOR (Hart ja Duda
1977), orgaanisten kemiallisten yhdisteiden rakenteen analyysiin massaspektrografiassa kehitetty DENDRAL (Buchanan ja
Feigenbaum 1978) sekä infektiotautien diagnoosiin kehitetty
MYCIN (Buchanan ja Shortliffe 1984).
Asiantuntijajärjestelmiin liittyvä kehitystyö kaupallistui 1980luvun alussa ja siihen asetettiin jopa liiallisia odotuksia nopeasta
menestyksestä. Tavoitteena oli tehdä ihmisasiantuntijan käyttämää päättelyä matkivia tietokoneohjelmia rajattujen ongelmien
ratkaisuun. Sovelluksia kehitettiin mm. lääketieteen diagnooseihin, maaperän mineraalitutkimuksiin, öljylähteiden tutkimiseen,
erilaisten koneiden vikadiagnooseihin sekä rahoitussektorille sijoittamiseen ja lainanhakijoiden luottokelpoisuuden tutkimiseen.
Ensimmäinen kaupallisesti menestynyt asiantuntijajärjestelmä
oli VAX-tietokoneista tutun Digital Equipment Corporationin
R1-järjestelmä (tunnettiin myös nimellä XCON). Se auttoi konfiguroimaan tietokonejärjestelmiä niiden tilausten mukaisiksi, ja
sen sanottiin tuottaneen yritykselle merkittäviä säästöjä. Lähes
kaikilla USA:n suuryrityksillä sanottiin olevan omat tekoälyryhmänsä, jotka tutkivat asiantuntijajärjestelmiä (Russell & Norvig,
2010) – muistuttaen hieman tämän päivän tekoälyhuumaa!
Vuonna 1984 Doug Lenat aloitti nykyisin maailman pisimmäksi
tekoälyprojektiksi kutsutun arkielämän tietämystä mallintavan
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Cyc-hankkeensa (Wiki-Cyc). Ensimmäinen stabiili versio 6.1
tästä järjestelmästä julkaistiin marraskuussa 2017!
Vuonna 1982 Japani aloitti ns. ”Viidennen sukupolven” projektin, tavoitteenaan kehittää kymmenessä vuodessa massiiviseen
rinnakkaiskäsittelyyn perustuvia älykkäitä tietokoneita, jotka tukisivat Prolog -logiikkaohjelmointikielellä tehtyjen ohjelmien
suorittamista. Tämän seurauksena USA ja Iso-Britannia käynnistivät omat ohjelmansa MCC (Microelectronics and Computer
Consortium) ja Alvey (1983-87), mutta mikään näistä ei saavuttanut kunnianhimoisia tavoitteitaan.
Matti Pietikäisen vuosina 1984-85 tekemä perustutkimus Marylandin yliopistossa liittyi DARPA:n (Defence Advanced Research Project Agency) rahoittaman strategisen laskennan (Strategic Computing Initiative, SCI, 1983-1993) ohjelman hankkeeseen Autonomous Land Vehicle. SCI-ohjelma keskittyi kehittyneiden tietokonelaitteiden ja tekoälyn kehittämiseen. Tavoitteena oli saavuttaa täydellinen koneäly kymmenessä vuodessa,
jolloin tietokone laskisi kymmenen miljardia käskyä sekunnissa
ja näkisi, kuulisi, puhuisi ja ajattelisi kuten ihminen! Integroimalla eri teknologioita pystyttäisiin kilpailemaan ihmisaivojen
kanssa (Wiki-SCI). Tavoitteita ei saavutettu, ja tämä vaikutti
osaltaan tekoälyn seuraavaan takatalveen.
Itsenäisten ajoneuvojen tutkimuksessa saksalainen Bundeswehrin yliopisto saavutti DARPA:n projektia parempia tuloksia.
Professori Dickmannsin johdolla kehitetty robottiauto ajoi
vuonna 1987 maksimissaan 96 km/t tyhjällä autotiellä ja liittymissä. Ratkaisu pohjautui kehittyneeseen säätötekniikkaan ja oli
siten kunnianosoitus Norbert Wienerin ajatukselle älykkään toiminnan perustumisesta takaisinkytkennöille (Dickmanns &
Graefe, 1988).
DARPA:n ohjelman ”sivutuotteena” syntyi kuitenkin työkalu,
joka käytti tekoälyä logistiikan suunnitteluun. Työkalun sanotaan säästäneen miljardeja dollareita ajoneuvojen, rahdin ja ihmisten toiminnan logistiseen suunnitteluun Irakin sodan aikana
1991, enemmän kuin kaikki DARPA:n panostukset tekoälytutkimukseen siihen mennessä. Tämä onkin ollut tyypillistä tekoälytutkimukselle. Tavoitteet on asetettu hyvin korkealle, jolloin
tutkimuksessa on tarvittu aikaisempaa parempia ohjelmiston kehitystyökaluja ja laitteistoja. Nämä ovat sitten hyödyttäneet suuresti tietojenkäsittelyalan kehittymistä, mutta tuloksia ei ole varsinaisesti luettu tekoälyn ansioksi. Tulevaisuuteen tähtäävään tekoälytutkimukseen on aina vaadittu erittäin tehokkaita tietokonelaitteistoja ja -ohjelmistoja, ja näin alan tutkimus on edistänyt
uusien työkalujen ja tietokoneympäristöjen kehíttämistä.
Tilastollinen hahmontunnistus (statistical pattern recognition)
tuli 1970-luvulla valta-asemaan kohteiden luokittelussa (Duda &
Hart, 1973) ja on säilyttänyt tämän asemansa viime vuosiin
saakka. Neuroverkot voidaan nähdä massiivisen rinnakkaisena
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laitteistoarkkitehtuurina, joka toteuttaa tilastollista hahmontunnistusta.
Neuroverkkotutkimus koki uuden tulemisen 1980-luvulla. Kehitettiin uudenlaisia verkkoja, jotka poistivat aikaisempien verkkojen ongelmia. Tunnetuimpia neuroverkkoja olivat Grossbergin itseorganisoivaan adaptiiviseen resonanssiteoriaan (1980)
perustuvat verkot, Hopfieldin verkko (1982), vastavirta
(backpropagation) -algoritmiin perustuva monikerros-perceptron -verkko (Rumelhart ja muut, 1986) sekä Teuvo Kohosen
kehittämä ohjaamattomaan luokitteluun pystyvä itseorganisoiva
kartta (SOM) vuodelta 1982 (Kohonen, 2001). Erityisen tärkeä
oli nykynäkökulmasta em. monikerros-perceptron -verkko, sillä
se loi perustaa myöhemmille syväoppimisverkoille.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että ensimmäisen modernin
version vastavirta-algoritmista (eli automaattisesta differentioinnista), jota käytetään monikerrosneuroverkkojen opettamisessa,
esitti jo vuonna 1970 Seppo Linnainmaa Helsingin yliopistolle
tehdyssä gradutyössään. Neuroverkkojen opettamiseen vastavirta-algoritmia sovelsi ensimmäisenä Paul Werbos vuonna
1974.
Kunihiko Fukushima esitteli konvoluutio-operaation käytön ns.
Neocognitroniin liittyvässä julkaisussaan vuonna 1982 (Fukushima & Miyake, 1982). Neocognitronin kehittämistä oli innoittanut myöhemmin Nobel-palkittujen David Hubelin ja Torsten Wieselin (1962) nisäkkäiden visuaalisen aivokuoren rakennetta koskeva tutkimus. Yann LeCun ja muut (1989) sovelsivat
vastavirta-algoritmia konvoluution laskeviin neuroverkon kerroksiin, sovellusalueena merkkien tunnistaminen. Tämä menetelmä loi perustaa nykyisille konvoluutioneuroverkoille.
Vahvistusoppimisen (reinforcement learning) juuret ovat myös
1980-luvulla, sillä Barto ja muut (1983) esittelivät tätä periaatetta käyttävän menetelmän vaikeisiin säätötekniikan ongelmiin.
Vahvistusoppimisessa oppiva järjestelmä toimii ympäristössään
saaden positiivista tai negatiivista palautetta toimistaan, oppien
vähitellen käyvän toimintastrategian.
1980-luvulla alkoi ensimmäinen tekoälyhuuma Suomessa. Teknologian kehittämiskeskus Tekes käynnisti keväällä 1984 tietotekniikan kehittämisohjelman FINPRINT. Tavoitteena oli kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttaminen ja säilyttäminen etenkin tietotekniikan laite- ja ohjelmistoteollisuudessa. Sen viidestä
osaohjelmasta kaksi liittyi tekoälyyn: 1) Tekoäly ja 2) Hahmontunnistuksen sovelluksia. Näistä ensimmäinen painottui tietämystekniikkaan ja asiantuntijajärjestelmiin ja jälkimmäinen puhekommunikaatioon, digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja konenäköön sekä lääketieteen tekniikan sovelluksiin. Oma tutkimusryhmämme osallistui jälkimmäiseen osaohjelmaan.
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Puheentunnistukseen liittyvää tutkimusta tehtiin jo 1950-luvulta
lähtien, mutta alan merkittävämpi kehitys alkoi 1970-luvulla.
USA:n puolustusvoimien tutkimuskeskus DARPA rahoitti vuodesta 1971 lähtien puheen ymmärtämiseen liittyvää tutkimusohjelmaa, jossa tavoiteltiin mm. tunnistamista vähintään 1000 sanan hakemistosta. Rahoittaja oli kuitenkin tyytymätön ohjelman
tuloksiin, eikä myöntänyt jatkorahoitusta.
1970-luvun lopulla sovelsivat em. ohjelmassa mukana olleen
Carnegie Mellon -yliopiston tutkijat James Bakerin johdolla ensimmäisinä kätkettyjä Markovin malleja (Hidden Markov Models, HMM) puheentunnistukseen. HMM perustuu Lennard
Baumin 1960-luvulla kehittämiin Markovin ketjuihin. HMM:ien
avulla puheentunnistuksessa voidaan yhdistää akustiikkaan, kieleen ja syntaksiin liittyvää tietämystä yhtenäiseen todennäköisyyksiin perustuvaan malliin, ja tällaisten mallien käyttö mullisti
puheentunnistuksen tuleviksi vuosikymmeniksi (Wiki-Speech).
Paul Ekman esitteli vuonna 1978 kasvonilmeiden analyysiin
merkittävästi vaikuttaneen kasvon toimintojen koodausjärjestelmän (Facial Action Coding System, FACS) (Ekman & Friesen,
1978). Myöhemmin hän esitti merkittävän parannuksen tähän
järjestelmään (Ekman ja muut, 2002).
Konenäön tutkimus laajeni ja syveni 1980-luvulla. Kehitettiin
monia analysointimenetelmiä kuvien, kuvasekvenssien (videoiden) ja kolmiulotteisten (3D) kuvien analyysiin. Konenäön sovelluksia teollisuusautomaatiossa tutkittiin kasvavassa määrin.
Ensimmäisiä sovelluksia oli mm. auto- ja elektroniikkateollisuuden visuaalisessa laadunvalvonnassa, tuotteiden lajittelussa ja
kokoonpanoon liittyvissä tehtävissä. Kirjassaan Vision David
Marr MIT:stä esitti myöhempään konenäkötutkimukseen hyvin
paljon vaikuttaneen mallinsa siitä, miten ihmisen näköaistissa
kuvaus kolmiulotteisesta ympäristöstä syntyy kolmen vaiheen
kautta: primaalikuvaus (2D), välitason (2,5D) kuvaus, ja kolmiulotteinen katsojasta riippumaton kuvaus (Marr, 1982).
1988-1993: Tekoälytutkimuksen toinen takatalvi. Näihin aikoihin tekoälytutkimuksen ja kehittämisen rahoitushanat menivät pitkälti kiinni useiksi vuosiksi edellisten vuosien suurten vastoinkäymisten takia. Asiantuntijajärjestelmiin asetut suuret odotukset eivät olleet toteutuneet ja todella tuottavia järjestelmiä onnistuttiin kehittämään vain vähän. Oli helppo kehittää yksinkertaisia ”lelumaailmassa” toimivia järjestelmiä, mutta niiden yleistäminen reaalimaailman todellisiin ongelmiin oli liian vaikea
tehtävä ja tarvittavien massiivisten järjestelmien laskennallinen
kompleksisuus kasvoi liian suureksi.
Eniten asiantuntijajärjestelmistä varmaankin hyötyivät kehitystyökaluja valmistavat yritykset, kuten symbolisen tiedon ja
LISP-kielen käsittelyyn erikoistuneita tietokoneita valmistanut
Symbolics, Inc., jonka koneen saimme myös Oulun yliopistoon.
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Tekoälyn pioneeri Marvin Minsky esitti, että älykkäiden järjestelmien kehittämisessä olisi hyödynnettävä sekä konnektionistisia neuroverkkoja että symbolista laskentaa (Minsky, 1990).
1980-luvun loppu-2000-luvun alku: Vakiintuminen tieteenalana. Tekoäly alkoi vakiinnuttamaan asemansa tieteenalana.
Tehdyt hypoteesit piti testata kattavasti, analysoida tulokset tilastollisia menetelmiä käyttäen, ja tuloksia piti pystyä vertailemaan tiedeyhteisössä. Todennäköisyyksien ja niihin perustuvien
mallien käyttö lisääntyi, kuten Bayesilainen tilastotiede ja Bayesin verkot. Rodney Brooks (MIT) oli edelläkävijä ns. nouvellen
(”uudenlaisen”) tekoälyn kehittämisessä, jossa esimerkiksi roboteille voidaan rakentaa älyä yhdistämällä yksinkertaisia käyttäytymisiä (esimerkiksi ”liiku eteenpäin”, ”vältä esteitä”) monimukaisemmiksi toiminnoiksi ajan kuluessa (esimerkiksi miten voidaan käyttäytyä liikkuvien kohteiden kanssa).
Tutkittiin myös ns. pehmeää laskentaan (soft computing) liittyviä menetelmiä. Neuroverkkojen ohella kasvavan kiinnostuksen
kohteina olivat professori Lotfi Zadehin jo vuonna 1965 esittelemä sumea logiikka (fuzzy logic) sekä karkeasti ihmisen evoluutiosta mallia ottava evoluutiolaskenta, ”keinoelämä” ja geneettiset algoritmit (kuva 2.8).

Kuva 2.8. Geneettiset algoritmit ottavat mallia biologisesta evoluutiosta. (© 123RF)
Syväneuroverkkoihin liittyen LeCun ja Bengio (1995) esittelivät
CNN-neuroverkon täydellisen kuvauksen ja LeCun ja muut
(1998) sovelsivat CNN-verkkoa käsinkirjoitettujen merkkien
tunnistukseen.
Vuonna 1997 IBM:n ohjelma Deep Blue voitti maailman parhaan shakin pelaajan Gary Kasparovin. Tämä saavutus sai huomattavan paljon julkisuutta, ja osoitti, että rajatuissa tehtävissä
kone voi voittaa ihmisen.
Vuonna 1997 järjestettiin ensimmäinen simuloitujen jalkapallorobottien MM-kilpailu RoboCup. Jukka Riekin vetämä tiimi Oulun yliopistosta selvisi 29 osallistujan joukossa sijalle 13, ks.
(Wiki-Robocup). Vuonna 1998 Sony esitteli prototyypin käve-
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levästä robottiseuralaisesta (koirasta) nimeltään AIBO, ja seuraavana vuonna tuli markkinoille sen kaupallinen versio, ks.
(Wiki-AIBO).
Rosalind Picard julkaisi kirjan ”Affective Computing” luoden
perustaa ihmisen tunnetiloihin liittyvän affektiivisen laskennan
eli tunnetekoälyn tieteenalueelle (Picard, 1997).
Konenäön tutkimuksessa siirryttiin kontrolloiduista olosuhteissa
toimivista menetelmistä, esimerkiksi valaistuksen suhteen, yhä
enemmän normaaleissa ympäristöolosuhteissa toimiviin ratkaisuihin. Kasvontunnistuksen merkittäviin saavutuksiin kuului
Matthew Turkin ja Alan Pentlandin kehittämä Eigenface -menetelmä vuodelta 1991.
Puheentunnistuksessa siirryttiin ilman teoreettista perustaa olevista menetelmistä jo aikaisemmin mainittuihin, vankkaan matemaattiseen teoriaan perustuvien kätkettyjen Markovin mallien
(Hidden Markov Model, HMM) käyttöön. Alettiin lähestyä monia tekoälyn ongelmia ns. älykkäiden agenttien näkökulmasta.
Oman tutkimuksemme merkkipaaluja olivat Local Binary Pattern -menetelmän keksiminen (Ojala ja muut, 1996) ja sen kehitystyön ensivaiheet sekä geometrinen kameran kalibrointimenetelmä kolmiulotteista (3D) konenäköä varten (Heikkilä &
Silvén, 1997).
Konenäön sovellusten ja oman tutkimuksemme kannalta erityisen tärkeä oli Tekesin Konenäkö teollisuusautomaatiossa -ohjelma vuosina 1992-1996 (Pau & Savisalo, 1996).
2000 luvun alku - 2012: Älykkäät agentit, big data, uusia sovellusalueita. Älykkäiden agenttien tutkimus laajeni, yhtenä tavoitteena oli päästä eroon yksittäisiin ongelmiin keskittymisestä
ja siirtyä enemmän useasta osasta koostuviin älykkäisiin järjestelmiin. Internet on ollut keskeinen vaikuttaja älykkäiden agenttien kehittämiselle. Tekoälyteknologioita on mm. chatboteissa,
hakukoneissa ja tuotteita suosittelevissa (recommender) järjestelmissä.
Vuosina 2005 ja 2006 USA:n sotilaallista tutkimusta rahoittava
DARPA järjesti ohjaajattomien ajoneuvojen haastekilpailut
DARPA Grand Challenge ja DARPA Urban Challenge. Ensimmäisen voittaja Stanfordin yliopiston rakentama STANLEYrobottiajoneuvo kulki itsenäisesti 132 mailin reitin autiomaassa
nopeudella 22 mailia tunnissa ja jälkimmäisen voittaja Carnegie
Mellon yliopistossa kehitetty BOSS ajoi turvallisesti liikenteessä
ilmavoimien tukikohdassa noudattaen liikennesääntöjä ja väistäen jalankulkijoita ja muita ajoneuvoja. Näiden motivoimana
Google aloitti itsenäisesti liikkuvien autojen kehittämisen
vuonna 2009.
Vuonna 2002 tuli markkinoille iRobot yrityksen kehittämä
Roomba -robotti-imuri, joka pystyi imuroimaan itsenäisesti kokonaisen huoneiston. Jo vuonna 1996 Electrolux oli tuonut
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markkinoille oman autonomisen imurinsa, mutta se ei pystynyt
yhtä vaativiin tehtäviin. Vuonna 2004 NASA:n robottimönkijät
Spirit ja Opportunity alkoivat työskennellä itsenäisesti Marsin
pinnalla, ks. (Wiki-Mars).
Koko tietojenkäsittelytutkimuksen historian ajan oli pääpaino
ollut algoritmien kehittämisessä. Jo tämän vuosituhannen alkuvuosina alettiin huomaamaan, että monissa ongelmissa on algoritmia keskeisempää se, miten paljon dataa on käytettävissä
(Russell & Norvig, 2010). Samanaikaisesti tietokoneiden laskentakapasiteetti ja nopeus kasvoivat jatkuvasti, jolloin yhä suurempien datamäärien käyttö tuli mahdolliseksi. Internetin myötä
massadataa tuli helposti saataville ja internetistä valtaotteen saaneet yritykset, tuolloin etunenässä Google ja Microsoft, alkoivat
panostaa merkittävästi koneoppimiseen, konenäköön ja niiden
sovelluksiin.
Jo 1990-luvulla kehitetyt (Cortes & Vapnik, 1995) tukivektorikoneet (Support Vector Machine, SVM) tulivat valta-asemaan
tilastollisessa luokittelussa. Perusperiaatteena on piirrevektorin
kuvaaminen korkeaulotteiseen piirreavaruuteen, jossa eri luokkien toisistaan erottaminen on helppoa.
Geoffrey Hinton ja muut (2006) esittelivät ohjaamattoman kerroksittain tehtävän opettamisen periaatteen syvälle mallille ja
Honglak Lee ja muut (2009) esittivät tällaisen kerroksittain opettamisen CNN-verkolle. Nämä olivat viimeisimpiä askeleita
kohti Hintonin tiimin tekemää syväneuroverkkojen läpimurtoa
vuonna 2012 (Krizhevsky ja muut, 2012).
Kausaliteettien eli syys-seuraussuhteiden analyysin tutkimuksen
merkkihenkilö on Judea Pearl. Hän julkaisi ensimmäisen painoksen kausaliteettien mallintamista ja käyttöä päättelyssä käsittelevästä teoksestaan vuonna 2000 (toinen painos vuonna 2009)
(Pearl, 2009). Häntä pidetään myös todennäköisyyksiin perustuvan tekoälyn avainhenkilönä ja päättelyssä usein käytettävien
Bayesin verkkojen kehittäjänä.
Vuonna 2011, eli jo ennen syväneuroverkkojen läpimurtoa,
IBM:n Watson-tekoäly voitti ihmiset television vaativassa Jeopardy -tietovisassa.
Konenäön tutkimus laajeni ja syveni. Vuonna 2001 ensi kerran
julkaistu Viola & Jones -menetelmä oli merkkipaalu reaaliaikaisessa kasvojen ilmaisussa kuvasta. Kehitettiin uusia tehokkaita
kuvan ominaisuuksia mittaavia piirteitä, kuten SIFT, LBP ja
HOG, joita käytettiin hyvin laajalti monenlaisissa sovelluksissa.
Ns. bag-of-words -periaate (”laukku sanoja”) tuli valtamenetelmäksi tekstuuria sisältävien kuvien esitystapana. LBPhistogrammi (ks. luku 7) on yksinkertainen esimerkki tällaisesta
esitystavasta (Liu ja muut, 2019).
Kasvojen ja ihmisten toimintojen tunnistaminen tulivat yhä keskeisemmiksi tutkimusalueiksi – sillä ne ovat keskeisiä monien
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sovellusten kannalta tietojenkäsittelyn siirtyessä yhä enemmän
konekeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen. Koneoppimisen merkitys kasvoi, kun oli mahdollista käyttää suuria datamääriä. Konenäköä alettiin soveltamaan luonnollisissa ympäristöolosuhteissa joka päiväisessä elämässämme, kuten älypuhelimissa, biometrisessa tunnistuksessa, videovalvonnassa ja internet-hakukoneissa.
Suomessa tehtiin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä erittäin merkittäviä tekoälyn piiriin luettavia tieteellisiä läpimurtoja. Professori Erkki Ojan tutkimusryhmä kehitti metodiikkaa ns. riippumattomien komponenttien
analyysiin (independent component analysis, ICA), jolla jaetaan
monimuuttujasignaali yhteenlaskettaviin alikomponentteihinsa
(Hyvärinen ja muut, 2001). ICA on erikoistapaus ns. sokean lähteen erottelusta, esimerkkinä ns. ”cocktail-kutsu” -ongelma,
jossa kuunnellaan yhden henkilön puhetta meluisassa huoneessa.
Ryhmämme kehittämä Local Binary Pattern -menetelmä ja sen
soveltaminen kasvojen tunnistukseen johtivat suuriin läpimurtoihin 2000-luvun alussa (luku 7) sekä ensimmäiseen spontaanien mikroilmeiden tunnistusmenetelmään vuonna 2011 (luku
9). Professori Samuel Kasken tutkimusryhmä kehitti erilaisia datan visualisointiin soveltuvia dimensionalisuuden pudotusmenetelmiä (Venna ja muut, 2010). Tekoälyn piiriin voidaan myös
lukea paljon viitattu professori Karen Egiazarianin ryhmän kehittämä kuvan kohinanpoistomenetelmä (Dabov ja muut, 2007).
2.6

Yhteenveto tekoälyn historian pääkohdista

Taulukko 2.2. Tekoäly sen synnystä 2000-luvun alkuun
Tekoälyn synty
(- 1956)

Suurten odotusten
aikakausi (1956 1960 -luvun loppu)

Pettymysten aika –
ensimmäinen takatalvi (1960-luvun

Neuroverkkojen alku: McCulloch & Pitts (1943)
A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity
Norbert Wiener pohti takaisinkytkennän merkitystä älykkäissä toiminnoissa (1948).
Tekoälyn perustaa: Turing (1950) Computing
machinery and intelligence
Isaac Asimov esitti kolme robotiikan lakia (1950)
Dartmouth Collegen tekoälykokous (1956)
LISP-kieli (McCarthy, 1958)
Advice Taker – järkeilevä ohjelma (McCarthy,
1958)
Perceptron-neuroverkko (Rosenblatt, 1958)
Yleinen ongelman ratkaisija (GPS) (Newell &
Simon, 1961)
Kasvontunnistuksen tutkimus alkaa (1964-)
Sumeat joukot (Zadeh, 1965)
Liian yleisiä ongelmia, menetelmät eivät sopivia
reaalimaailman ongelmiin, pääasiassa hakumenetelmiä - ei tietämystä
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loppu - 1970-luvun
alku)

Tietämystekniikan
aikakausi (1970 1980-luvun loppu)

Tekoälytutkimuksen toinen takatalvi
(1988-1993)

Vakiintuminen tieteenalana (1980-luvun loppu - 2000luvun alku)

Neuroverkkotutkimus lähes päättyy: Minsky &
Papert (1969) Perceptrons
Ensimmäisiä askelia luonnollisen kielen tulkintaan: ELIZA, STUDENT, SHRDLU, CHAT-80
Stanley Kubrickin ohjaama ”Avaruusseikkailu
2001” - elokuva esitteli älykkään HAL 9000 -tietokoneen (1968)
Ratkaisumalli tietämyksen esittämiseen: Minsky
(1975) A framework for representing knowledge
Ensimmäiset sääntöpohjaiset asiantuntijajärjestelmät: PROSPECTOR, DENDRAL, MYCIN,
XCON yms.
Arkielämän tietämystä mallintava Cyc-hanke alkaa (1984-)
PROLOG-kieli logiikkaohjelmointiin
Tilastollinen hahmontunnistus tuli valta-asemaan
kohteiden luokittelussa
Neuroverkot palaavat: Itseorganisoiva adaptiivinen resonanssiteoria (Grossberg), Hopfieldin
verkko (Hopfield), itseorganisoiva kartta (Kohonen)
Vastavirta-algoritmia käyttävä monikerros-perceptron (Rumelhart ja muut, 1986), konvoluution
käyttö neuroverkoissa (Fukushima, 1982), (LeCun ja muut, 1989)
Vahvistusoppiminen säätötekniikan ongelmiin
(Barto ja muut, 1983)
Geneettiset algoritmit ja evoluutiolaskenta (Holland, Schwefel ja Rechenberg)
Kasvon lihasten toimintojen koodausjärjestelmä
FACS (Ekman & Friesen, 1978)
Ihmisten näköaistin malli kolmiulotteisen ympäristön tulkintaan (Marr, 1982)
Puheentunnistuksen kehittyminen: Mm. kätkettyjen Markovin mallien (HMM) käyttö
Asiantuntijajärjestelmiin liittyvät suuret odotukset eivät toteutuneet. Reaalimaailman ongelmat
liian vaikeita.
Älykkäissä järjestelmissä tarvitaan sekä konnektionistisia neuroverkkoja, että symbolista laskentaa (Minsky, 1990)
Bayesilainen tilastotiede ja Bayesin verkot (Pearl
yms.), ”uudenlainen” nouvellen tekoäly
(Brooks), sumea logiikka (Zadeh), keinoelämä ja
geneettiset algoritmit
Syväneuroverkkojen kehittyminen (LeCun &
Bengio, 1995), (LeCun ja muut, 1998)
IBM:n Deep Blue voittaa Gary Kasparovin shakissa (1997)
Sonyn itsenäisesti kävelevä robottikoira AIBO
(1998, 1999)
Affektiivisen laskennan perusteiden luominen
(Picard, 1997)
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Älykkät agentit, big
data, uusia sovellusalueita (2000-luvun
alku – 2012)

2.7

Älykkäiden agenttien tutkimus laajeni: Internetin
leviäminen, tekoälyteknologioita mm. chatboteissa, hakukoneissa ja tuotteita suosittelevissa
järjestelmissä
Demonstraatioita itsenäisesti liikkuvista ajoneuvoista: DARPA Grand Challenge ja DARPA Urban Challenge; Googlen ajoneuvon kehitys alkaa
Datan käyttö keskeiseen asemaan algoritmien tilalle
Syväneuroverkot kehittyvät: Ohjaamaton kerroksittain tehtävä opettaminen (Hinton ja muut,
2006), (Lee ja muut, 2009)
Tukivektorikone (SVM) tulee valta-asemaan tilastollisessa luokittelussa
Syy-seuraus suhteitten (kausaliteettien) analysointi edistyi (Pearl, 2009)
Merkittäviä tekoälytuloksia Suomesta: Riippumattomien komponenttien analyysi (Hyvärinen ja
muut, 2001); Local Binary Pattern ja sen käyttö
kasvontunnistuksessa (Ojala ja muut, 2002),
Ahonen ja muut (2004, 2006); Dimensionalisuuden pudotusmenetelmät (Venna ja muut, 2010);
Kuvan kohinanpoistomenetelmä (Dabov ja muut,
2007); Spontaanien mikroilmeiden tunnistaminen
(Pfister ja muut, 2011)
Bag-of-words -periaate valtavirtana tekstuuria sisältävien kuvien esitystapana
IBM:n Watson tekoäly voittaa ihmisen Jeopardytietovisassa (2011)
Syväoppimisen läpimurto: (Krizhevsky ja muut,
2012)
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3
3.1

Tekoälyn esitystavat ja menetelmät
Johdantoa

Taloustieteen Nobel-palkittu, ihmisten ja tekoälyn ratkaisuprosesseja tutkinut Herbert A. Simon (1916-2001) painotti kirjassaan “The Sciences of the Artificial” (1969) esitystapojen tärkeyttä toteamalla “ongelman ratkaisu tarkoittaa yksinkertaisesti
sen esittämistä siten, että ratkaisu on ilmiselvä (solving a problem simply means representing it so as to make the solution
transparent)”. Albert Einsteinin väitetään vastaavasti todenneen
”jos minulla olisi tunti aikaa ratkaista ongelma, käyttäisin 55 minuuttia sen määrittämiseen ja viisi minuuttia ratkaisemiseen”.
Älykkäiksi miellettyjä toimintoja suorittavien järjestelmien toteuttamisen suuri haaste on kyetä esittämään ongelmat osineen
muodoissa, josta ne kyetään ratkaisemaan automaattisesti. Tehtävä voi olla vaikkapa lääketieteellinen diagnoosi, auton kaistavahti, kielen kääntäminen tai kotirobotti. Soveliaita esitystapoja
on haettu mm. neurotieteistä, matematiikasta, formaalista logiikasta ja ihmisen älykkyyden jäljittelystä. Onnistuneen esitystavan valinnan on ajateltu johtavan ratkaisun helpottumiseen. Esimerkiksi ihmisten välistä viestintää olennaisesti helpottava esitystapa on foneemien, tavujen tai kokonaisten sanojen koodaaminen kirjoitusmerkeillä. Luku- ja kirjoitustaito ovat aivan keskeisiä ihmisten oppimisessa, joten lienee ainakin inhimillistä hakea oppivan tekoälyn pohjaksi vastaavaa ratkaisua.
Älykkääksi mielletyn kaistavahdin tai robotin toteuttamisen
avainongelmia ovat datan aktiivinen kerääminen ympäristöstä,
sen jalostaminen merkitykselliseksi tiedoksi, sekä tarkoituksenmukainen toiminta sen tulkinnan pohjalta. Tätä tiedon esittämisen ja mallintamisen problematiikkaa on ratkottu sekä symbolisilla että dataohjatuilla menetelmillä (Russell & Norvig, 2010).
Jälkimmäiset, yleensä konnektionistisilla neuroverkoilla toteutettuina, edustavat tekoälyn nykyistä valtavirtaa - kiinnostuksen
ollessa ensisijaisesti oppimisalgoritmien kehittämisessä ja datamassojen käsittelyssä. Dataohjattujen menetelmien suosion yksi
selitys on helppokäyttöiset työkalut, joilla tilastollisia menetelmiä tuntematonkin pääsee eteenpäin oman datansa kanssa. Tällaisia tarjoavat mm. Google, Microsoft ja Amazon.
Esitystavoilla on silti merkittävä rooli ja rajanvetoa voidaan
käydä lähinnä pohtimalla, onko jokin esitystapa ihmisen ymmärrettävissä vai käykö se pelkästään automaattisen käsittelyn tarpeisiin. Ideaalitapauksessa tekoälysovellus rakentuu datasta ja
tietämyksestä sekä niiden pohjalta toimivista sovellusriippumattomista algoritmeista (kuva 3.1). Kuitenkaan tähän mennessä algoritmit ja tietämyksen esittämistavat eivät ole olleet riippumattomia, mikä juontuu symbolisten ja dataohjattujen ratkaisujen
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esitystapojen ja algoritmien välisestä kuilusta. Tämä on keskeinen este ihmisen kaltaisesti oppivan monipuolisen tekoälyn kehittämiselle.
tekoälysovellus
sovellusriippumattomat algoritmit
data ja/tai tietämys

Kuva 3.1. Tyypillisen tekoälysovelluksen rakenne.
3.2

Symbolinen tekoäly

Symbolinen tekoäly pyrkii esittämään tiedon konkreettisina
seikkoina, kuten reunoina, kulmina, esineinä, niiden keskinäisinä suhteina, sekä sääntöinä, jotka esittävät toimenpiteiden ehtoja ja vaikutuksia. Tieto esitetään tyypillisesti merkkijonoina.
Jos tiedon esittäminen onnistuu, myös älykkääksi tulkittavissa
oleva toiminnallisuus pystytään toteuttamaan esimerkiksi logiikkaohjelmoinnilla. Tämän voi katsoa jäljittelevän ihmisen tekemää vastaavaa deduktiivista ongelmanratkaisua.
Tarkastellaan yksinkertaista esimerkkiä, jossa päätellään sukulaisuussuhteet sukupolven yli, kun tiedossa ovat seuraavat suorat
vanhemmuudet: Antti on Ainon isä, Eine on Ainon äiti ja Aino
on Erkin äiti. Prolog (Programmed logic) -kielellä (Wiki-Prolog)
tämä voitaisiin ilmaista
isa(Antti, Aino)
aiti(Eine, Aino)
aiti(Aino, Erkki)
missä sanat ”isa” ja ”aiti” ovat ns. predikaatteja. Määrittelemme
vielä vanhemmuussuhteet ns. ehtolausein, jotka ovat sääntöjä
päättelyn pohjaksi. Tässä isot kirjaimet A, B ja X edustavat
muuttujia, jotka voidaan korvata millä tahansa tosiseikalla
isovanhempi(A;B) :- vanhempi(A,X), vanhempi(X,B)
vanhempi(AB) :- isa(A,B)
vanhempi(A,B) :- aiti(A,B)
Nyt Prolog-tulkilta voidaan kysyä ”?-isovanhempi(Z,Erkki)”, jolloin ihmiselle ilmiselvä vastaus saadaan automaattisella päättelyllä, tulkin sovittaessa predikaatteja ehtolauseisiin hakien ehdot
täyttävät kaikki lopputulokset:
Z=Eine
Z= Antti
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Symbolisen tekoälyn haasteena on tarvitun tietämyskannan hankinta ja rakentaminen. Esimerkissämme tieto olisi voinut tulla
väestörekisteristä tai sukututkijan keräämänä kirkonkirjoista.
Yleisemmässä tapauksessa säännöt olisi opittava oppimaan.
Tietämyksen esittämisessä symbolisesti ja tietämysjärjestelmien toteuttamisessa olennaisia seikkoja ovat
syntaksi: säännöt ihmisen ja koneen ymmärrettävissä olevien
kuvausten laadintaan
semantiikka: syntaktisia sääntöjä noudattaen määritellyt merkitykset
ontologia: tietämysrakenne, joka kuvaa käsitteet ja niiden väliset
semanttiset suhteet.

Automaattisen oppimiskyvyn puutteiden vuoksi symbolinen tekoäly vaatii yhä manuaalista työtä tiedon keräämiseksi ja sääntöjen laatimiseksi. Douglas Lenatin vuonna 1984 alkanut arkielämän tietämystä mallintava Cyc -hanke on esimerkki tämän
ratkaisumallin haasteista, vaadittuaan tähän mennessä yli 1000
henkilötyövuotta toteuttamaan yli miljoona sääntöä, joidenkin
lähteiden mukaan yli 20 miljoonaa (Wiki-Cyc). Tämä ei ole riittänyt saattamaan järjestelmää kyvykkääksi omaehtoiseen oppimiseen.
Verrattuna arviolta 40 000 henkilötyövuotta vaatineeseen Linux-ytimen kehitystyöhön, atomipommin syntyyn johtaneeseen,
ehkä 200 000 henkilövuotta kuluttaneeseen Manhattan-projektiin tai arviolta 3 miljoonaa vaatineeseen Keopsin pyramidin rakentamiseen, hanke ei ole valtava. On silti epätodennäköistä, että
siihen alettaisiin panostamaan enemmän, sillä kukaan ei pysty
sanomaan, paljonko sääntöjä olisi rakennettava, ennen kuin, jos
koskaan, Cyc:n tapainen ratkaisu alkaisi tuottamaan niitä itse ja
kehittyisi supertekoälyksi.
Tekoälyn alkuaikoina panostettiin tietämyksen esittämiseen
luonnollisen kielen ja logiikkaohjelmoinnin pohjalta. Cyc on
tuon ajan kehitelmistä ainut, joka ei ole jäänyt pienimuotoiseksi
demonstraatioksi tai kapean sovellusalueen toteutukseksi. Se on
jatkuvasti ollut tekoälytutkimuksen kiistanalaisimpia kehitelmiä,
joka on nähty paitsi suurena mahdollisuutena, myös täydellisenä
katastrofina. Tarkastelijasta riippuen siihen on joko investoitu
liikaa hukkapolkuna tai aivan liian vähän ihmiskunnalle tärkeänä
tehtävänä. Joka tapauksessa symboliikalla on tähän asti katsottu
olevan ollut iso merkitys, jos koneiden on osattava/kyettävä perustelemaan ratkaisunsa.
Koneaistien kyvykkyyden edistyminen voi tulevaisuudessa
mahdollistaa Cyc:n tarvitseman symbolisen tiedon hankinnan.
Kehittäjät odottavat mm. tulevaisuuden konenäkömenetelmien
kykenevän jalostamaan kuvien havaintojoukot, pikselit, esimerkiksi arkielämän tilanteiden ja spatiaalisten suhteiden virheettömiksi kuvauksiksi. Tällöin vaikkapa todellinen älykäs ruoanlaitto- ja siivoustaitoinen kotirobotiikka voisi Cyc:n säännöstöjen ansiosta mahdollistua hyvinkin nopeasti.
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Teknologisen tulevaisuuden ennustamisen vaikeudesta lyhyelläkin aikajänteellä esimerkki on vuonna 1999 MPEG-4 videokoodausstandardiin otettu ”objektiprofiili”, jossa otettiin etunoja tekoälyn ja hahmontunnistuksen ”ihan kohta” odotettujen läpimurtojen hyödyntämiseen. Ajatuksena oli koodata liikkuvat
kohteet ja niihin liittyvät muutokset erikseen muuttumattomasta
taustasta. Vasta tällä hetkellä ollaan lähellä tuon mahdollistamista riittävän laadukkaasti. Samanaikaisesti signaalinkäsittelyyn perustuvan videokoodauksen tehokkuus on kuitenkin parantunut niin paljon, ettei ”objektiprofiili” ole laskennallisesti
kannattava.
Symbolisen tekoälyn merkittävä vahvuus on, että esitystavat,
päättelyketjut ja tulokset ovat ihmiselle ymmärrettävässä muodossa. Niinpä virheelliset toiminnot ovat jäljitettävissä ja korjattavissa. Päättelykoneen oma kyvyttömyys ymmärtää merkityksiä
on tässä sivuseikka.
Symbolista tekoälyä on kritisoitu ns. kiinalaisen huoneen argumentin pohjalta (Wiki-Searle), sillä siinä ei katsota kyseen olevan merkitysten ymmärtämisestä: ihmiselle toimitetaan oven
alta suomeksi kirjoitettu viesti, joka hänen on käännettävä kiinaksi. Jos hän ei osaa kiinaa, suomea, tai kumpaakaan, hän hakee
Google-kääntäjällä vastineen, tulostaa sen paperille ja livauttaa
oven alta kysyjälle.
3.3

Dataohjattu tekoäly

Dataohjattu tekoäly on sovellusten kehittäjien kannalta helpompi menettely, sillä siinä dataa ei jalosteta merkityksiin sidotuiksi merkkijonoiksi. Sen sijaan järjestelmä rakentaa itse optimoiden oman esitystapansa vaikkapa syötettyjen kuvien pohjalta, ja tunnistaa uusissa kuvissa olevia kohteita. Tämä on erittäin houkuttelevaa, sillä opettaminen on automatisoitavissa.
Valitettavasti tällä on hintansa: rakentunut esitystapa voi olla ihmiselle mahdoton ymmärtää, mistä johtuen järjestelmän toiminnoille ja virheille voi olla äärimmäisen vaikea löytää selityksiä.
Esimerkiksi yhdessä käännöskoneen neuroverkon kerroksessa
voi olla miljoonia kertoimia, joilla jokaisella on jokin merkityksensä kokonaisuudelle. Kiinalaisen huoneen argumentti sopii
vastalauseeksi tämänkin teknologian tulkitsemiselle tekoälyksi.
Toisaalta, kuinkahan moni suomen ja kiinan kielet hallitseva
pystyy selittämään, miten kykenee nopeisiin käännöksiin?
Dataohjatussa tekoälyssä luotettavuuteen pyritään syöttämällä
oppimisvaiheessa valtavia määriä dataa, jotta kaikki vaihtoehdot
tulisivat katetuksi. Samaan tapaan kiinan (tai suomen) kielen oppiminen on pitkäaikainen ja työläs prosessi.
Ratkaisumallilla on myös merkittäviä rajoitteita. Vaikka keinotekoisten neuroverkkojen usein väitetäänkin edustavan induktii-
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vista päättelyä, joka rakentaa havainnoista rakenteiden tunnistimia, siis symboleja, niiden kyvykkyys on edelleen varsin rajallista.
Esimerkiksi on ratkaisematta, kuinka syöttämällä kuvia syviin
neuroverkkoihin saataisiin tehtyä näkymistä kolmiulotteisia tulkintoja. Tämä yksinäänkin on este lukuisille arkielämän sovelluksille, jotka ovat ihmiselle helppoja. Fysikaalisen tietämyksen
mukaan tuominen näyttää monesti olevan helpompaa symbolisin
keinoin, käytännössä antureiden mittaaman todellisuuden matemaattisten mallien avulla.
3.4

Symbolinen + dataohjattu tekoäly

Symbolisen ja dataohjatun ratkaisumallin välissä on edelleenkin
merkittävä kuilu, jota on ratkottu vuosikymmenien yli. Biologisten havaintojen pohjalta David Marr (1945-1980) tutkijatovereittensa loppuunsaattamassa kirjassa (Marr, 1982) esitti kolmiulotteisen mallin rakentamiseen kaksiulotteisista kuvista seuraavan menettelyn, jossa kykenemme näkemään symbolisten esitystapojen ja dataohjatun ratkaisumallin yhdistelmän, joka etenee kuvan 3.2 esittämään tapaan seuraavasti:

Kuva 3.2. Analyysin eteneminen alkeisluonnoksesta kolmiulotteiseen malliin. (© Tuomas Holmberg)
1. Luodaan alkeisluonnos (primal sketch, primaaliluonnos),
joka koostuu näkymästä tunnistetuista reunoista, alueista,
nurkista, jne, muistuttaen taiteilijan nopeasti näkymästä tuottamaa luonnosta
2. Jatketaan kaksi- ja puoliulotteisen luonnoksen tuottamisella,
mihin mm. tekstuurianalyysin ja varjojen avulla saadaan syvyysvihjeitä.
3. Tuotetaan kolmiulotteinen, katsojan paikasta riippumaton
malli näkymästä.
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Tämän toteuttamiseksi Marr ehdotti kolmitasoista ratkaisua,
joka koostui
1. Toteutustasosta, vaikkapa kamerasta ja tietokoneesta, joilla
jäljitellään neuraalijärjestelmää. Nykykatsannon mukaan
keinotekoisilla neuroverkoilla voi olla tässä roolinsa.
2. Algoritmitasosta, joka hallitsee ja muokkaa esitystapoja,
vaikkapa päättelysääntöjen ja fysikaalisen tietämyksen perusteella sekä
3. Laskennallisesta tasosta, jolla valitaan ratkaistavat tehtävät
ja ohjataan toimintaa. Tällä saadaan järjestelmä toimimaan
jonkin tarkoituksen mukaisesti.
Vuosikymmeniä myöhemmin, neuroverkkoihin nojaavan koneoppimisen edistysaskeleiden käynnistettyä viimeisimmän tekoälyinnostuksen, Marrin kehikkoon on ehdotettu lisättäväksi
(Poggio, 2010):
4. Oppiminen, jotta ratkaisut voisi saada yksityiskohtaista ohjelmointia välttäen.
Tämäkään lisäys ei ole, ainakaan vielä, johtanut katsojan paikasta riippumattomien kolmiulotteisten mallien luomiseen. Esitystapoihin liittyvä problematiikka on siksi yhä älykkäiden järjestelmien luomisen ydinhaasteita. Nykyinen neuraalilaskenta
lienee vasta Marrin alkeisluonnoksen luonnin tasolla ja on vaikea arvioida, mikä seuraava todella merkittävä edistysaskel voisi
olla. Koneoppimisen myöhäinen tuominen kanonisoituun malliin voi olla merkki, että jotakin muutakin hyvin olennaista voi
puuttua.
Tekoälyjärjestelmiä on säännöllisesti rakennettu nollatietämyksestä lähtien. On oletettu, että ihmisen antaessa pohjatietämyksen ja alustavat algoritmit, jossain vaiheessa päästään järjestelmiin, jotka oppivat itse havaintojen, kysymysten, aktuaattoreiden käytön ja miksei internetin tiedon pohjalta. Näissä skenaarioissa näkemys ”ratkaisu on aivan kulman takana” on vakiintunut yli puolen vuosisadan ajan.
Yksi mahdollisesti hedelmällinen tutkimuspolku on Bayesilainen ohjelmaoppiminen, jossa opitaan automaattisesti rakentamaan algoritmi, joka osaa tuottaa syötedatan jopa yhden näytteen pohjalta (Lake ja muut, 2015). Menetelmää on demonstroitu
käsinkirjoitettujen merkkien oppimisessa, mutta se saattaa soveltua myös vaikkapa puheeseen. Keskeinen edellytys on sovellusalueen tietämyksen ja epävarmuuksien mallinnus. Samalta pohjalta symboliset logiikkaohjelmointiin ja kielioppeihin tukeutuneet menetelmät ovat epäonnistuneet esimerkeistä oppivan tekoälyn luomisessa. Neuraalilaskentaan ja massiivisiin opetusdatamääriin turvautuminen on johtanut nopeammin käytännön sovelluksiin.
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Olisi luontevinta, jos koneäly soveltaisi ihmisen kanssa yhdenmukaisia esitystapoja ja käsitteitä, siis käyttäen samaa semantiikkaa. Koneiden kanssa kommunikointi tapahtuisi silloin luonnollisella kielellä ja samoilla merkityksillä. Symboliselle tekoälylle on siksi kiistatta roolinsa, kun toimitaan ihmisten kanssa
heidän ympäristöissään. Toisaalta dataohjattu tekoäly sellaisenaan soveltuu tunnistustehtäviin, toimien silminä ja korvina,
sekä muidenkin aistien tuottamien signaalien kanssa. Molemmat
yhdessä mahdollistavat korkeamman tason toiminnallisuuksia.
Periaatteessa dataohjattu koneäly neuraalilaskennalla toteutettuna pystyy tällä hetkellä rajoitetusti tunnistamaan keittiössä
ruokapöydällä olevat esineet, lusikat haarukat, lautaset, juomalasit, lautasliinat, jne. ja tätä kautta luomaan symbolisen esityksen. Tämän tiedon pohjalta symbolisen tiedon ja päättelysääntöjen varassa toimiva kotirobotti voisi arkisiin sääntöihin nojautuvan päättelylogiikan kautta generoida toimintosekvenssin korjaamaan ensin päällimmäiset ruokailuvälineet pesuun, edeten
aina esteettömästi poimittaviin kohteisiin.
Useiden tietolähteiden ja alkeistoimenpiteiden yhdistäminen tavoitehakuiseksi toiminnaksi on kuitenkin ylivoimaista ilman niiden suhteiden ja yhteyksien “ymmärtämistä”; pelkkä hahmontunnistus ei riitä. Niinpä tekoäly ei (ainakaan vielä) kykene kilpailemaan ihmisen kanssa arkielämän ympäristöjen ymmärtämisessä ja niissä toimimisessa. Mikään nykyinen tekoälytoteutus ei
kykene lukemaan edes astianpesukoneen käyttöohjetta ja sitten
toimimaan sen mukaisesti keittiössä.
Liki kaikkeen problematiikkaan liittyy tarve hyvistä kolmiulotteisista tulkinnoista sekä epävarmuuksia, jotka ovat osaltaan
mallinnushaaste sekä esitystavoille että menetelmille. Ihmiset
kykenevät vaivatta luomaan ja käyttämään invariantteja esitystapoja, joilla sama esine kyetään tunnistamaan monesta näkökulmasta ja osin peittyneenäkin, vaikka se olisi nähty vain kerran.
Valitettavasti ihminen ei laisinkaan kykene kertomaan, miten tähän pystyy.
3.5

Tiedon esitystavat

Neuraalilaskennan nykyinen valtavirta on ohjannut kehittäjät ja
tutkijat paneutumaan liki pelkästään syvien neuroverkkojen soveltamiseen. Tämä ratkaisumalli soveltuu hyvin tilanteisiin,
joissa on tarjolla suuret määrät dataa luokiteltuina raakahavaintoina, kuten kuvina ja puhesignaaleina. Muissa tilanteissa voi
kuitenkin olla erittäin perusteltua tarkastella toisenlaisten esitystapojen ja miksei menetelmienkin käyttöä.
Nykyisen ymmärryksen valossa on ilmeistä, että perinteinen
proseduraalinen ohjelmakoodi ei ole optimaalinen tiedon esitystapa pelkästään jo ylläpitotarpeiden vuoksi. Lisäksi järjestelmäkehittäjät ja tiedon ja tietämyksen haltijat ovat tyypillisesti eri
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henkilöitä, joiden on kyettävä kommunikoimaan molempien
ymmärtämin käsittein.
3.5.1

Fysikaalinen tietämys

Ihmiskunnan nerokkaimmat yksilöt ovat vuosisatojen kuluessa
rakentaneet luonnonlakien ymmärrystä. Esimerkkejä tuloksista
ovat Newtonin perusmekaniikka, Einsteinin suhteellisuusteoria,
Maxwellin yhtälöt, jne., ja työ jatkuu kokeellisen hiukkasfysiikan parissa mm. CERN:issä.
Tällainen luonnontieteellinen tietämys on kulloisestakin valtavirtateknologiasta riippumatonta, mutta on tähän asti ollut sen
jatkuvan uusiutumisen mahdollistaja. Lienee epärealistista olettaa saapuneemme tekoälyinnostuksen myötä kehityksen päätepisteeseen ja voimme hylätä kaiken aiemmin opitun? Keskeisintä tekoälyssä lienee hyödyntää aiempi, paikkansapitäväksi todistettu tietämys uusien automaattisten oppimismenetelmien
kanssa.
Simulaatiot ovat mm. fysikaalisten mallien jatke, joilla voidaan
kuvata todellisuutta ja tuottaa vaikkapa syötteitä oppiville järjestelmille, esimerkiksi opettaa yhdessä työskentelevät robotit välttymään törmäyksiltä ilman tuhoisia kokeita tai luoda virtuaalisia
fotorealistisia keittiöitä, joiden avulla neuroverkolle opetetaan
suuri määrä arkitodellisuuden variantteja. Fysikaalisilla malleilla ja simulaatioilla on yhdessä merkittäviä sovelluksia, joita
ilman digitaalinen vallankumous olisi edennyt hitaammin (kuva
3.3).
ARCHITECTURE Behavior OF Anturi IS
BEGIN
PROCESS(asento)
BEGIN
CASE asento is
WHEN “00” => s <= y;
WHEN “11” => s <= y;
WHEN OTHERS => s <= z;
END CASE;
END PROCESS;

Kuva 3.3. Maxwellin yhtälöt ja VHDL-kielellä kirjoitettua ICsuunnittelun käyttäytymismallia. (© 123RF)
Mikropiirien suunnittelua nopeuttavat käyttäytymismallit ovat
matemaattisia kuvauksia niiden ominaisuuksista. Koska malleja
voidaan tuottaa mielivaltaisia määriä, niitä voidaan käyttää simulaatioiden kautta oppimaan, onko jokin ratkaisu toteuttamiskelpoinen. Käytännössä tällaisia tekoälyksi miellettävissä olevia
toimintoja on sisällytetty laajasti kaikkien tekniikan alojen suunnitteluautomaatioon.
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3.5.2

Tilaesitys

Symbolista tietoa mallinnetaan usein tilaesityksenä, jossa ongelmanratkaisu tyypillisesti palautetaan hakutehtäväksi. Karkeana
ideana on mallintaa ongelman tilat ja löytää sallittujen toimenpiteiden kautta polku alkutilasta haluttuun lopputilaan. Kukin toimenpide muuttaa tilan muuksi.
Tarkastelemme alla pientä varastoa, jossa kuormalava A on siirrettävä lastauslaiturille (kuva 3.4). Lavoja voidaan siirtää vain
suorakulmaisesti ja kerrallaan vain seuraavaan positioon. Merkitsemme kunkin mahdollisen kuormalavan paikan numerolla 15, jota vastaavasti voimme merkitä alkutilaa ABC00, missä 0 tarkoittaa tyhjää paikkaa.

Kuva 3.4. Lastausesimerkki.
Alkutilanteessa mahdollisia ovat paikkasiirrot 3->4 tai 2->4, jolloin uusiksi tiloiksi tulevat A0CB0 ta AB0C0. Ihminen näkee
tämän siirto-ongelman ratkaisun suoraan, mutta automaattinen
toteutus edellyttää joko valmiin hakualgoritmin tai logiikkaohjelmoinnin käyttöä.
Tämän kaltaisten ongelmien ratkaisuun käytetään esim. A* -algoritmia, joka on ehkä tunnetuin heuristiikkaa hyödyntävä hakualgoritmi. Tehokkaana ja tietyin ehdoin optimaalisena A* on
erittäin suosittu erilaisissa reitinhakuongelmissa. Tämän alun
perin mobiilirobotin reitinhakuun esteitä sisältävissä tiloissa kehitetyn algoritmin olemassaolo on usein motiivi muokata ongelman esitystapa graafiksi.
Hakualgoritmissa kukin tila, esim. viereisessä graafissa A, B,
jne., kuvataan solmuna. Kukin tilasiirtymä on työ, jolla saavutetaan tavoitteena oleva solmu, eli siirrytään uuteen paikkaan. Algoritmin idea on seuraava:
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•

Tarkastelemme kullakin
hetkellä jokaista mahdollista tavoitesolmua xi

•

heuristinen
funktio
f(xi)=g(xi)+h(xi) arvioi työtä
määränpäähän

•

h(xi) on arvio työlle solmusta xi tavoitesolmuun ja

•

g(xi) tunnettu työ, joka tarvitaan siirtymiseen solmuun xi.

•

seuraavaksi siirrytään solmuun, jonka kautta f(xi)
antaa lyhimmän reitin

A*-haku on optimaalinen, jos h(xi) ei koskaan yliarvioi työtä tavoitesolmuun. Etäisyysarvion on siis oltava optimistinen.
Haemme oheisesta graafista lyhimmän reitin lähtösolmusta A tavoitesolmuun K. Arvaamme, että edetessämme haussa etäisyys
tavoitteeseen aina pienenee ainakin askeleella 1. Niinpä asetamme, että neljällä ensimmäisellä haun tasolla arvioksi matkasta tavoitesolmuun h(xi)=4,3,2,1
Solmussa A: laajennetaan solmuihin C ja B, h(xi)=4
• solmun C tapauksessa f(xi) = 4+4=8
• solmun B tapauksessa f(xi) = 3+4=7
→ valitaan B, joka ennustaa lyhyempää matkaa
Solmussa B: laajennetaan solmuihin C ja D, h(xi)=3
• solmun C tapauksessa f(xi) = (3+5)+3=11
• solmun D tapauksessa f(xi) = (3+5)+3=11
→ valitaan tasa-arvotilanteessa sattumalta D
Solmussa D: laajennetaan solmuun E, h(xi)=2
• solmun E tapauksessa f(xi) = (3+5+3)+2=13
• todetaan solmun C kautta kulkevan reitin ennuste lyhyemmäksi, joten
→ valitaan seuraavaksi C
Solmussa C: laajennetaan solmuun H, h(xi)=3 (lähtötason
vuoksi)
• solmun H tapauksessa f(xi) = (4+7)+3=14
• todetaan solmun E kautta kulkevan reitin ennustetta pidemmäksi, joten
→ valitaan seuraavaksi E
Solmussa E: laajennetaan solmuihin G ja F, h(xi)=1
• solmun G tapauksessa f(xi) = (3+5+3+6)+1=18
• solmun F tapauksessa f(xi) = (3+5+3+5)+1=17
→ valitaan seuraavaksi H, koska sen kautta reittiennuste 14
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Solmussa H: laajennetaan solmuihin K ja G
• solmun G tapauksessa f(xi )= (4+7+2)+2=15
• solmun K tapauksessa f(xi )= (4+7+5)+2=18
→ mutta nyt todetaan saavutetun tavoitesolmu K!
• etäisyys lähtösolmusta 16
• solmujen G ja F kautta optimistinen ennuste on
18, joten jos heuristinen funktio on optimistinen,
niiden kautta ei voi kulkea lyhyempää reittiä
3.5.3

Pelien mallinnus tilaesityksinä

Osallistujien tavoitteena on peleissä voittaa vastustajansa.
Useimmat pelit pystytään mallintamaan graafisesti pelipuina,
joissa solmukohdat ovat pelin tilanteita ja niiden väliset siirtymät
pelaajien toimenpiteitä kuten siirtoja. Pelien tilanteiden esitystavat vaihtelevat, esim. shakkilaudan tilanteista tilastollisiin malleihin. Yksinkertaisille peleille kyetään esittämään koko pelipuu
alkutilanteesta loppuratkaisuun. Tällöin puun tunteva aloittaja
saattaa kyetä pakottamaan voiton aina itselleen.
Monissa peleissä, kuten shakissa ja pokerissa tila-avaruus kuitenkin erittäin suuri. Tästä johtuen simulaatioilla on suuri merkitys opetettaessa tekoäly pelaamaan pelejä. Järjestelmä vähin erin
oppii voittavat strategiat pelisimulaation tuottaessa tilanteita ja
käydessä läpi kokonaisia pelejä suunnattomalla nopeudella ihmiseen verrattuna neuroverkon toimiessa mallintajana. Kahden
pelaajan peleissä molemmat osanottajat pyrkivät maksimoimaan
oman ja minimoimaan vastustajan edun. Tätä kutsutaan minimax-strategiaksi, jossa pelin max-solmussa pelaaja 1 yrittää
maksimoida etunsa ja min-solmussa pelaaja 2 puolestaan pyrkii
minimoimaan pelaajan 1 edun.
Tarkastellaan minimax-strategiaa kuvan 3.5 pelipuun avulla,
jossa on mahdollista päästä tasapeliin (T = 0), hävitä (H = -1) )
tai voittaa (V = +1). Kuhunkin solmuun on merkitty siitä saavutettavissa oleva minimi tai maksimi, riippuen asianomaisesta tasosta pelipuussa.

Kuva 3.5. Minimax -pelipuu.
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Aloittaja (pelaaja 1) on mallintanut koko pelipuun lehtisolmuihin asti itselleen ja jäljittänyt pelin sen viimeisistä solmuista
taaksepäin maksimoiden max-solmuissa ja minimoiden min-solmuissa. Yleensä koko hakupuuta ei pystytä tuottamaan laskennallisen kompleksisuuden tai peliin liittyvien satunnaisuuksien
vuoksi, joten sitä on typistettävä, esimerkiksi tyytymällä hakemaan muutamia kerroksia eteenpäin.
Pelin aloittaja toteaa, että valitsemalla puun oikeanpuoleisen
haaran, hän pystyy korkeintaan häviämään, sillä min-tasolla vastustaja pystyy valitsemaan kahdesta haarasta häviöön johtavan.
Sama koskee keskimmäistä haaraa. Vasemmasta haarasta pelaaja 2 pystyy ohjaamaan pelin mahdollisesti häviöönkin johtavalle polulle, mutta viimeisellä max-tasolla aloittaja tietää valita
tasapelin.
Minimax -strategiassa päätesolmujen arvot voidaan asettaa mielivaltaisella, joskin silti jollakin rationaalisella tavalla. Maailmanpolitiikkaa seuraavat ovat todistaneet peliä, jossa ison kansakunnan presidentti on pyrkinyt pakottamaan muita pelaamaan
yksipuolisesti määräämiensä sääntöjen mukaisesti
Seuraavassa pelipuussa numeroarvot edustavat DJT:n ”tis-fortat” tunnelatauslukuja, joiden hillitseminen minimoivan pelaajan
toimesta korreloinee jotenkin talousvakauden kanssa. Pelin
aloittava DJT toimii maksimoivana pelaajana (kuva 3.6).

Kuva 3.6. Minimax -esimerkki.
DJT toteaa, ettei oikeanpuoleisen haaran transatlanttiseen TTIPsopimukseen kannata liittyä, sillä minimoiva pelaaja (EU) ei tule
myöhemmin hyväksymään sanelusopimuksia. Sen sijaan paras
lopputulos on nostaa tulleja, koska sitä kautta voi yrittää pakottaa yksittäisiä EU-maita kahdenkeskisiin kauppasopimuksiin.
Tällaiset tosimaailman pelit, joihin liittyy ennustamattomuuksia
tai täydentyvää tietoa, muovautuvat dynaamisesti muuttuvien tilanteiden mukana. Tämänkin puun voittavassa polussa DJT on
unohtanut, etteivät yksittäiset EU-maat käy kauppaneuvotteluja.
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3.5.4

Piirre-esitys

Piirteet ovat esitystavoista monimuotoisin ja suosittu erityisesti
sensoreilta tulevan tiedon käsittelyssä ja tulkintoina. Pohjimmiltaan piirteet ovat datasta laskennallisesti erotettua informaatiota,
puheen tapauksessa piirteet voivat olla spektrogrammeja, kuvien
kohdalle tekstuuri- ja värihistogrammeja, reuna- ja nurkkatietoa.
Tyypillisesti piirteet esitetään taulukkona, jossa jokaista datanäytettä kuvaa vaikkapa kymmenen piirrettä. Tällöin datan dimensionaalisuus on kymmenen.
Merkittävä osa hahmontunnistustutkimuksesta on ollut piirteiden suunnittelua ja keksimistä, oli kohteena finanssidata, lääketieteelliset kuvat tai mikä tahansa muu digitaalisessa muodossa
oleva. Tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman pieni joukko
piirteitä, jotka parhaiten kuvaavat kohdeilmiöitä.
Toisaalta piirteiden irrottaminen datasta vaatii vahvoja oletuksia: kuvien esikäsittelyalgoritmien on selvittävä vaikkapa numeroiden segmentoinnista erilleen lomakkeiden kuvioiduista taustoista, jos nuo taustat eivät ole analyysikohde. Seurauksena onkin ollut paljon kuvankäsittelyyn liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tuloksena on syntynyt suuri joukko yhä erottelukykyisempiä piirreilmaisimia, joista yksi esimerkki on myöhemmin esiteltävät Local Binary Pattern (LBP) -menetelmät.
Esimerkiksi kuvasta voidaan irrottaa tieto nurkkapisteistä, reunoista, kontrasteista, kohteiden ympärysmitoista, reikien lukumäärästä jne. Toisinaan tällaisen analyysin yhteydessä turvaudutaan ns. syntaktisiin menetelmiin, jolloin numeron 4 eräs kuvaus
ns. solmupisteet yhdistävien linkkien tapauksessa voisi olla seuraava (kuva 3.7):
piirrepisteet: [[A, pääte, 6, 7], [B, nurkka, 6, 14],
[C, haara, 16, 14], [D, pääte, 14, 24],
[E, pääte, 18, 8]]
linkit:
[[A,B], [B,C], [C,D], [C,E]]

A
B

E
C
D

Kuva 3.7. Eräs rakenteellinen kuvaus.
Tällaisten rakenteellisten piirre-esityksien vahvuudeksi on nähty
mahdollisuus ainakin karkeasti rekonstruoida alkuperäinen
hahmo. Tämä helpottaa jatkokäsittelyssä tarvittavien tunnistusja analyysialgoritmien toteutusta, sillä esitystapa on ihmisen helposti ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä. Sellaisena se on askel
symbolisen tekoälyn suuntaan.
Neuraalilaskennan menetelmät ja koneoppiminen ovat muuttaneet dramaattisesti suhtautumista piirteisiin. Matalan tason piirteitä kyetään nimittäin oppimaan automaattisesti, eikä niillä tarvitse olla mitään ihmiselle ymmärrettävissä olevaa tulkintaa.
Tämä puolestaan on ollut askel dataohjattuun tekoälyyn. Esimer-
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kiksi syötekuvan voidaan katsoa olevan sen pikselimäärän dimensioinen piirrevektori, jossa piirrearvot voivat olla vaikkapa
1- tai 8-bittisiä, kuten alla olevissa käsinkirjoitettujen numeroiden MNIST-tietokannasta poimitun näytteen tapauksessa. Piirrevektorien dimensio on molemmissa tapauksissa 784 (kuva
3.8).
28x28 pikselin 8-bitin harmaasävykuva;
piirrevektori: [230 232 225...15 18 17...220 204...]
vaihtoehtoisesti
28x28 pikselin 1-bitin binäärikuva;
piirrevektori: [1 1 1 ...0 0 0 ... 1 1 ...]

Kuva 3.8. Kuvan eräs piirrevektoriesitys.
Toteamme, että jos yksittäisessä teräväpiirtotelevision kuvassa
on 2 073 600 kuvapistettä, niin videon dimensionaalisuus on hieman yli kaksi miljoonaa. Lukuisissa koneoppimisongelmissa dimensionaalisuudet ovatkin valtavia.
Kuvien tapauksessa konvoluutiot, joissa operaattorin elementeillä kerrotaan vastaavat kohteen kuvapisteet ja tulos lasketaan
yhteen, on todettu tehokkaiksi piirteen irrottimiksi. Kuvissa lähekkäiset pikselit ovat vahvasti korreloivia, mihin liittyvä tieto
saadaan hyödynnetyksi konvolutionaalisilla neuroverkoilla
(convolutional neural networks, CNN). CNN-verkot pyrkivät
automaattisesti oppimaan ne konvoluutiot, jotka tehokkaimmin
karakterisoivat syötteitä tai erottelevat niiden eri kategorioita toisistaan. Tällöin käyttötarkoituksena on usein kohteiden tunnistaminen, esimerkiksi ihmisten, autojen ja eläinten löytäminen kuvista, mitä varten tunnistimet opetetaan niitä edustavilla ennalta
luokitelluilla näytteillä.
Kuvassa 3.9 konvoluutio on laskenut ensimmäiseksi arvoksi
konvoluutiotuloksen vasempaan ylänurkkaan piirrearvon -10,
joka tässä tapauksessa jotenkin karakterisoi kuvassa olevaa paikallista gradienttia. Oppimisen tuloksena havaitaan yleensä konvoluutioiden pyrkivän tuottamaan erityisesti reunoihin, harjanteisiin ja nurkkiin liittyvää piirretietoa. Monitasoisissa neuroverkoissa seuraavilla tasoilla näitä havaintoja koostetaan ja lopulta,
jos opetetaan vaikkapa käsin kirjoitetulla numeroilla, saadaan
niihin erikoistuneita tunnistimia.

Kuva 3.9. Konvoluution laskeminen.
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Merkittävä osa alan tutkimuksesta tehdään vakioidulla, erittäin
suurilla testitietokannoilla, esim. ImageNet (Russakovsky ja
muut, 2015) ja MNIST (LeCun & Cortes, 2010). Tästä syystä
johtuen kokonaan uusien sovellusten kehittämisessä, jos käytettävissä olevaa dataa on rajoitetummin, saatetaan jäädä merkittävästi heikompiin tunnistustarkkuuksiin.
3.5.5

Rekonstruktion mahdollistava piirre-esitys

Autoenkooderiksi kutsutun neuroverkon avulla pystytään hakemaan piirre-esitys, jonka pohjalta syötteet pystytään rekonstruoimaan (Rumelhart ja muut, 1986). Verkolle syötetään esimerkiksi
kuvia ja pyritään opettamaan minimoimaan rekonstruktiovirhe
(kuva 3.10).

dekooderi

piilokerros

rekonstruktiot

enkooderi

syötteet

Kuva 3.10. Autoenkooderin periaaterakenne.
Autoenkooderi koostuu enkoodaus- ja dekoodauslohkoista ja
niiden välissä sijaitsevasta syötteen kompressoidusti esittävästä
piilokerroksesta, jota voidaan perustellusti kutsua myös ”piirrekerrokseksi” (kuva 3.8). Enkooderi pyrkii oppimaan sellaisen
esitystavan, josta dekooderi pystyy tuottamaan alkuperäisen
syötteen hyvän approksimaation. Kun verkko on opetettu, dekooderi poistetaan ja enkooderia käytetään piirteiden laskentaan.
Autoenkoodereita käytetään usein syväoppivien konvolutionaalisten neuroverkkojen osina, mutta niillä on sovelluksia myös
sellaisenaan. Eräs niistä on kasvokuvien syntetisointi. Opettamalla autoenkooderi suurella määrällä kasvoja, voidaan sopivilla
syötteillä tuottaa uusia, jotka edustavat syötteiden tulkintaa.
Vaikka autoenkooderi on ohjaamattoman oppimisen menetelmä,
sillä ei saavuteta kyvykkyyttä rekonstruoida kaikkea mahdollista. Jos siihen syötetään kuvia käsistä, niin ensimmäisen kasvokuvankin syöttäminen johtaa kättä muistuttavaan tulokseen.
Vasta tasapainoinen opettaminen molemmilla kategorioilla johtaa haluttuun tulokseen. Tässäkin tapauksessa ollaan siten kaukana ratkaisuista, jotka voisivat automaattisesti ja kenties vielä
oma-aloitteisesti oppia ympäristöstä merkityksiä.
Neuroverkkojen opettaminen vaatii usein parametrien muokkausta, sekä oikeiden suorituskykymetriikoiden käyttöä. Tämä
koskee myös autoenkoodereita ja on haasteellista käytännön sovelluksissa, kuten lääketieteellisten kuvien kohdalla, tavallisia
ovat ns. epäbalansoidut opetusnäytteistöt, joissa haluttuja tunnistettavia tapauksia on pieni vähemmistö.
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3.5.6

Dimensionaalisuuden vähentäminen ja piirreavaruuden
visualisointi

Monidimensioisen datan käsittelyssä tukea haetaan usein erilaisista visualisoinneista, joiden avulla datan rakenteisuus ja mahdollinen näytteistön epäbalanssi voidaan tuoda helpommin ihmiselle havaittavaksi. Tyypillinen tavoite on tuottaa datasta kaksiulotteinen esitys, josta ihminen voi havaita datan rakenteita ja
tehdä täten päätelmiä sen mahdollisesta kategoriajaosta (Venna
ja muut, 2010).
Lisäksi monien koneoppimismisalgoritmien toiminta heikkenee
dimensioiden määrän kasvaessa, ellei opettamisessa käytettyä
näytemäärää kasvateta merkittävästi. Tämä ilmiö tunnetaan ”dimensionaalisuuden kirouksena”, minkä takana on datanäytteiden harveneminen piirreavaruudessa uusien dimensioiden
myötä. Seurauksena luokittelun tarkkuus voi kärsiä (kuva 3.11).
100%
luokittelun
virheettömyys

00

dimensioiden (piirteiden) määrä

Kuva 3.11. Dimensionaalisuuden kirous.
Tarjolla on kasvava joukko menetelmiä, joilla dimensionaalisuutta voidaan pudottaa ja täten vastata ihmisen kaksi- tai kolmiulotteisien kuvausten tarpeeseen. Tyypillisesti kuvauksissa
pyritään säilyttämään verrannollisina suuridimensioisen datan
lähinaapureiden keskinäiset etäisyydet tai topologia. Myös autoenkooderia voidaan pitää dimensionaalisuuden vähennysmenetelmänä, joskaan se ei pyri minkään yksittäisen ominaisuuden
säilyttämiseen.
Yksinkertaisimmillaan dimensionaalisuutta voidaan pudottaa
tunnistamalla datan kategorioita parhaiten erottelevat piirteet.
Esimerkiksi kymmenestä piirteestä valitaan ne kaksi tai kolme,
jotka johtavat pienimpään tunnistusvirheeseen. Tämä menettely
soveltuu kuitenkin vain ohjatun oppimisen tilanteisiin, joissa
näytteiden kategoriat tunnetaan etukäteen.
Kun kategoriatietoa ei ole, voidaan käyttää sopivaa lineaarista
tai epälineaarista muunnosalgoritmia pakkaamaan korkeadimensioinen data alempiulotteiseksi. Tämä menettely sopii myös ohjatun oppimisen tapauksille.
Dimensionaalisuuden pudottamiseen liittyy monisto -käsite (manifold). Esimerkiksi seisoessamme parkkipaikalla havaitsemme
välittömän ympäristömme olevan tasainen, vaikka tosiasiassa
seisomme maapallon pinnalla. Toisin sanoen havaitsemme kaksiulotteisen maan, mutta olemme silti kolmiulotteisen pallon
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pinnalla. Helposti ymmärrettävä kaksiulotteinen monistomme
siis onkin todellisuudessa kolmiulotteisessa avaruudessa.
Matemaattisesti moniston dimensio on niiden riippumattomien parametrien määrä, jotka tarvitaan määrittämään piste:
• yksidimensioisessa tilanteessa monistot ovat suoria ja käyriä, kuten ympyröitä ellipseja, hyperbelejä, siis mitä vain käyriä. Myös
avaruuskäyrät, joiden parametrimuotoiset yhtälöt ovat muotoa
[x,y,z] = [f(t), g(t), h(t)], ovat yksidimensioisia, sillä t on ainut riippumaton parametri.
• kaksidimensioiset monistot ovat pintoja, kuten tasoja, sylintereitä,
ellipsoideja, toroideja. Näissä kyseessä ovat vain pinnat, eivät niiden mahdollisista sisukset.
• kolmidimensioinen monisto, joka paikallisesti näyttää kolmiulotteiselta euklidiselta avaruudelta, on ihmiselle jo merkittävästi vaikeammin hahmotettavissa, puhumattakaan nelidimensioisesta monistosta, joka on suhteellisuusteorian käsitteistöä.

Voimme konkretisoida asiaa piirtämällä paperille kaksiulotteisen xy-koordinaatiston, merkitsemällä siihen datapisteet ja taittelemalla arkista paperilaivan. Seurauksena datapisteet ovat nyt
kolmessa ulottuvuudessa. Purkamalla laiva takaisin arkiksi pudotamme dimensioita.
Esimerkki dimensionaalisuuden pudotuksineen kahteen ulottuvuuteen on kuvassa 3.12 Isometric Mapping (IsoMap) -menetelmällä saatuna (Tenenbaum ja muut, 2000). Tässä oikenpuoleinen data on kolmiulotteista, mutta se on kaksiulotteisen moniston pinnalla. Värjäykset ovat kuvauksen seuraamisen helpottamiseksi.

Kuva 3.12. Kolmiulotteinen ”kierrejousidata” ja sen kuvaus kaksiulotteiseksi. (© Tuomas Holmberg)
Dimensionaalisuuden vähentämiseen voidaan käyttää sekä ns. lineaarisia että epälineaarisia menetelmiä. Lineaaristen menetelmien ideana on hakea näytedatan tarkastelulle moniulotteisessa
piirreavaruudessa sellaiset näkökulmat, jotka järjestyksessä paljastavat datan variaation suurimmasta pienimpään.
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Pääkomponenttianalyysi (Principal Components Analysis
(PCA), Hotelling-muunnos, Karhunen-Loeve -muunnos) (WikiPCA) on lineaarinen dimensionaalisuuden vähennysmenetelmä.
Sitä yleensä käytetään ensimmäisenä kokeiluna tuntemattomalle
datalle ennen siirtymistä epälineaariseen dimensionaalisuuden
vähentämiseen. Sen ideana on laskea monidimensioisesta datasta sellaiset ortogonaaliset kantavektorit, joista muutaman
merkittävimmän avulla näytedata voidaan esittää ilman isoa informaatiohävikkiä, vaikka loput kantavektorit hylätäänkin. Menetelmällä on monesti tavoiteltu piirteiden vähentämistä, jolloin
luokittelu halpenee ja tulos voi informaation menetyksistä huolimatta jopa parantua kun data tihentyy piirreavaruudessa!
Kuvassa 3.13 on kahden piirteen virittämä avaruus, jossa datanäytteet sijaitsevat pitkänomaisena rakenteena. Tälle haetaan
maksimaalisen variaation ja pienemmän variaation tarkastelusuunnat, jotka asetetaan uusiksi piirreavaruuden koordinaattiakseleiden suunniksi.
suurin
variaatio

pienempi
variaatio

pienempi
variaatio

suurin
variaatio

Kuva 3.13. Pääkomponenttianalyysin periaate.
Tässä tapauksessa dimensioiden määrä ei putoa. On silti helppo
havaita, että datassa olevien klustereiden erotteluun näyttäisi
tässä tapauksessa riittävän yksi maksimaalisen variaation piirre.
Pääkomponenttianalyysin menestykäs käyttö edellyttää näytedatasta löytyvän lineaarisia korrelaatioita. Yksinkertaisena menetelmänä se on suosittu ja antaa monesti vakuuttavalta näyttäviä
visualisointeja. Itsenäisten komponenttien analyysi (Independent Components Analysis, ICA) on toinen menetelmä, jolla voidaan pyrkiä paljastamaan piilossa olevia datan riippuvuussuhteita. Sen soveltaminen dimensioiden vähentämiseen ei kuitenkaan ole helppoa.
Monissa tapauksissa koneoppimiseen halutaan syöttää hyvin
monidimensioista dataa. Esimerkiksi MNIST-tietokannan sisältämät käsinkirjoitettujen numeroiden näytteet ovat kooltaan
28x28 pikseliä eli dimensionaalisuudeltaan 784. Pääkomponenttianalyysi tehoaa harvoin tällaisissa tilanteissa. Dimensionaalisuutta voidaan yrittää pienentää käyttämällä pikseleiden sijaan
korkeamman tason piirteitä, mutta niitäkin tarvitaan ihmisen
kannalta liikaa.
Epälineaarisilla dimensionaalisuuden vähennysmenetelmillä
tähdätään ihmiselle helposti ymmärrettävien visualisointien
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tuottamiseen. Toisin kuin pääkomponenttianalyysilla, näiden
menetelmien tuloksista ei voida rekonstruoida dataa eli ne ovat
yksisuuntaisia. Toisaalta ne pyrkivät kuvauksessa samankaltaisuusmittareiden pohjalta tuomaan korkeadimensioisen esityksen
naapurustoja ja tihentymiä ihmisen tarkasteltavaksi.
Kuvassa 3.14 on Matlab-työkalulla 2D ja 3D avaruuteen t-SNE
menetelmällä (van der Maaten & Hinton, 2008) kuvattu MNISTnumeronäytteitä. Numeroarvoja vastaavat pisteet on värjätty dimensionaalisuuden pudotuksen jälkeen. Voimme kiintoisasti todeta, että kolmiulotteinen visualisointi ei tässä tapauksessa vaikuta tuovan ihmiselle lisäinformaatiota. Kaksi ulottuvuutta riittää ja numeroiden klusterit olisivat erotettavissa värjäämättäkin.

Kuva 3.14. MNIST-datan 2D ja 3D -kuvaukset t-SNE -menetelmällä. (© Tuomas Holmberg)
Monidimensioinen skaalaus (Multi-Dimensional Scaling, MDS)
on vanhimpia dimensionaalisuuden pudotusmenetelmiä (Torgerson, 1958). Sen syötedatana ovat datan kaikkien mahdollisten näyteparien väliset samankaltaisuudet matriisina, jonka elementit lasketaan esim. euklidisina etäisyyksinä näytteiden piirteistä. Tämän jälkeen voidaan näytteistölle määrittää vähempiulotteinen, yleensä kaksidimensioinen projektio, jossa näyteparien väliset etäisyydet on säilytetty mahdollisimman tarkasti.
Kuvassa 3.15 sahatavaran vikojen kaksiulotteiden MDSmenetelmällä saatu kuvaus. Toteamme tässä tapauksessa olevan
vaikea havaita erityistä rakenteisuutta. Tähän on säännöllisesti
syynä MDS:n periaate parittaa laskennassaan jokainen datanäyte
kaikkia muita vasten. Käyttötarkoituksesta riippuen tämä on
joko haluttu tai epätoivottu ominaisuus.
Yksinkertaisimmillaan MDS tuotetaan tekemällä pääkomponenttianalyysi samankaltaisuusmatriisista. Käytännössä pääkomponenttianalyysiä voidaankin pitää yhtenä MDS:n varianttina. Merkittävä ero on, että pääkomponenttianalyysi on dimensionaalisuuden vähennysmenetelmä, mutta MDS kuvaustekniikka.
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Kuva 3.15. Monidimensioinen skaalaus. (© Acta Univ. Oul.)
Niskanen M (2003) A Visual Training Based Approach to Surface Inspection.
Acta Univ. Oul. C 186, 125 s. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514270673.pdf

Monesti hyödyllisempää rakenteisuuden paljastamiseksi on
käyttää menetelmiä, jotka tarkastelevat vain naapurustoja.
Näistä tunnetuimpia ovat Isomap (isometric mapping) (Tenenbaum ja muut, 2000) ja LLE (Roweis & Saul, 2000).
Viime aikoina suosituiksi ovat nousseet t-SNE (t-distributed
stochastic neighbor embedding) (van der Maaten & Hinton,
2008), joka perustuu naapuruston tiheysfunktioihin ja informaatioteoreettiseen kohdefunktion minimointiin sekä UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) (McInnes ja
muut, 2018), jossa monistoja tarkastellaan sumeina topologisina
rakenteina.
Monissa korkean dimensionaalisuuden omaavissa ongelmissa ei
ole selvää luokkarakennetta. Tällöin ihminenkään ei voi täysin
varmasti luokitella näytteitä. Esimerkiksi monissa laaduntarkastussovelluksissa muutokset virheettömästä materiaalista raakkikappaleiksi tai toiseen luokkaan voivat olla liki jatkuvia. Samoin
vaikkapa ihmisen kasvojen asennon ja tunnetilojen muutokset
voivat olla jatkuva-arvoisia.
Epälineaariset dimensionaalisuuden vähennysmenetelmät tarjoavat tällaisissakin tapauksissa mahdollisuuden analysoida tilannetta. Tällainen esimerkki puumateriaalin tapauksessa on kuvassa 3.16 (Kayo, 2006).
Itseorganisoivaa karttaa (SOM) voidaan myös pitää dimensionaalisuuden pudotusmenetelmänä (Kohonen, 2001). Sitä käytettäessä kaksidimensioisen kartan vektorit oppivat syötetyn datanäytteistön ominaisuudet. SOM:in erityisenä etuna on mahdollisuus tuottaa suorakaiteen muotoisia, erilaisiin käyttöliittymiin
sopivia visualisointeja.

65

Kuva 3.16. LLE-menetelmällä visualisoitu puunäytteiden jatkumo. (© Acta Univ. Oul.)
Kayo O (2006) Locally Linear Embedding Algorithm. Acta Univ. Oul. C 237,
120 s. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514280415.pdf

Esimerkiksi puun materiaalivariaatio SOM-kuvauksena voidaan
esittää kaksiulotteisena jatkumona. Tällaisesta ihminen voi rajata luokkia haluamallaan tavalla (kuva 3.17).

Kuva 3.17. Itseorganisoivalle kartalle rakennettu puumateriaalin
kuvaus. (© Acta Univ. Oul.)
Niskanen M (2003) A Visual Training Based Approach to Surface Inspection.
Acta Univ. Oul. C 186, 125 s. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514270673.pdf

Yhtä ainutta parasta, kaikkiin tarkoituksiin soveltuvaa dimensionaalisuuden vähennysmenetelmää ei toistaiseksi ole kehitetty.
Niissä kaikissa on puutteensa ja vahvuutensa, joita voi hyödyntää, kun datan luonteen tuntee. Esimerkiksi itseorganisoiva
kartta mallintaa moniulotteista todennäköisyystiheyttä, jolloin
epäbalansoidulla materiaalilla opetettaessa harvinaisille kategorioille jää vain vähän tilaa kartalla, kuten seuraava vasemmalla
oleva kuva 3.18 osoittaa (Niskanen, 2003). Vasemmalla SOM
mallintaa todennäköisyystiheyttä, jolloin harvinaisten ”luokkien” näytteille jää harvoja solmuja kartassa. Oikealla on Isomap
-visualisointi.
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Kuva 3.18. Balansoimattoman datan SOM ja Isomap -visualisoinnit. (© Acta Univ. Oul.)
Niskanen M (2003) A Visual Training Based Approach to Surface Inspection.
Acta Univ. Oul. C 186, 125 s. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514270673.pdf

Suurin osa SOM:ista kuluu mallintamaan virheettömän puun variaatioita, joita on valtaosa syötetystä materiaalista, jos sille ei
tehdä esikarsintaa. Varsinaisena kiinnostuksen kohteena olevien
oksien variaation esittämiseen jää silloin vain muutama ”solmu”.
Oikealla oleva Isomap menestyy paremmin erilaisuuksien esittämisestä, joten se soveltuu paremmin paljastamaan datan epäbalanssia ja kertomaan sen mahdollisesta luokkarakenteesta.
Sellaisena se on kelpo työkalu balansoidun opetusmateriaalin
tuottamiseen.
3.6

Mikä tärkeintä: esitystapa, data, vai algoritmit?

Tekoälysovellutusten suunnittelijoiden ja tutkijoiden työn polttopiste on muuttunut. Sovellusten kannalta on sekundääristä, miten sen ongelmat ratkaistaan. Kehittäjien kannalta olennaisempaa on kokonaistyömäärä, minkä ratkaisun saavuttaminen vaatii.
Ihmisten tekemänä piirteiden suunnittelu oli työlästä ja algoritmit viritettiin niiden mukaisesti. Nyt neuroverkkojen kanssa panostukset kohdistuvat datan hankintaan ja parhaan suorituskyvyn antavien parametrien löytämiseen. Algoritmien rooli nousee
kuitenkin keskeiseksi, jos dataa on rajoitetusti, sen hankintahinta
on korkea tai tarjolla on muuta ongelma-alueen tietämystä, kuten
fysikaalisia malleja.
3.7
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4
4.1

Koneoppiminen
Johdantoa datalähtöiseen koneoppimiseen

Merkittävimmät viimeaikaiset tekoälyn edistysaskeleet on saavutettu koneoppimisen avulla (Goodfellow ja muut, 2015),
(Duda ja muut, 2001), (Bishop, 2006). Paljon julkisuutta saaneena strategiana on syöttää suuria raakadatamassoja neuroverkkoihin ”brute force” -tyyliin. Tässä ratkaisumallissa algoritmien
rooli ”älykkyyden” pohjana on kuvan 4.1 mukaisesti kutistunut
ja kehittäjien kiinnostuksen kohteena on enemmänkin datan mallinnus ja siihen perustuvat ratkaisut. Mallien pohjalta kyetään
päättelemään kyselysyötteille todennäköisimmät luokat tai ennustearvot. Esimerkiksi syötekuvia voidaan luokitella kissan tai
koiran sisältäviin ja autonomisen auton ohjausparametreja säädetään tien reunan paikan mukaisesti.
Koneoppiva järjestelmä

kyselysyöte

oppimisalgoritmit
opetusdata

mallinnettu data

ennuste/luokka

Kuva 4.1. Koneoppivissa järjestelmissä painopiste on mallinnettavassa datassa.
Datalähtöisten menettelyjen onnistumiset ovat eittämättä heikentäneet uskoa esitystapoihin ja algoritmeihin ja ovat voineet
yllättää alan pioneerit. Menestystä on saavutettu erityisesti ongelmissa, joille on vaikea löytää hyviä puhtaasti algoritmisia ratkaisuja, kuten puheen ja kasvojen tunnistuksessa. Monesti koneoppiminen onkin lähellä tilastollista mallintamista, tiedon louhintaa, optimointia tai hakua. Ihmisenkin aiemmin manuaalisesti
määrittämät piirteet ja mallit ovat usein tuloksia sellaisesta
hausta tai optimoinnista, joka voidaan automatisoida koneoppimiseksi.
Datalähtöisen koneoppimisen suosio juontaa digitalisaatiosta
seuranneeseen monidimensioisen datan tulvaan ja ihmiselle vaikeasti hahmottuvien ongelmien yleistymiseen. Ihminen kykenee
jotensakin visualisoimaan kahden tai korkeintaan kolmen muuttujan ongelmia. Esimerkiksi symboliselle tekoälylle mallinnetussa tiedossa tämä näkyy yksinkertaisten syy-seuraus ja spatiaalisten -suhteiden työläinä määrityksinä. Datalähtöinen koneoppiminen ja sille tarjolla olevat helppokäyttöiset työkalut ovat
tuoneet monet aiemmin vaikeat ongelmat liki kenen tahansa ratkaistaviksi.
Autojen kaistavahdit, nopeusrajoitusmerkkien tunnistus ja internetin kuvien hakukoneet ovat näyttöjä tämän ratkaisumallin voimasta. Niissä kaikissa on takana sama menetelmätekninen ydin,
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mutta ne on opetettu erilaisilla kuvamateriaaleilla. Koneoppimisen tarkoituksena onkin välttää algoritmien tai sääntöjen kirjoittamista erikseen jokaiselle sovellutukselle. Se on karkeasti jaettavissa kuvan 4.2 mukaisesti kolmeen menetelmäluokkaan, joiden kunkin soveltuvuus riippuu datan ja ongelman luonteesta.
koneoppimisongelma
olemassa
etukäteistietoa
datan kategorioista
tai ilmiöstä
tieto
saadaan
toiminnalla
ohjattu
oppiminen
vahvistusoppiminen

ei etukäteistietoa
datan kategorioista
ohjaamaton
oppiminen

Kuva 4.2. Koneoppimismenetelmien kategorisointi.
Ohjatussa oppimisessa oppiminen tapahtuu syötteillä, joiden
kategoriat tunnetaan (Duda ja muut, 2001). Oppimisen jälkeen
uudet syötteet olisi kyettävä luokittelemaan noihin kategorioihin. Opettaminen siis tapahtuu esimerkein. Esimerkiksi tekstiä
kääntävä ratkaisu voidaan opettaa samojen materiaalien eri kieliversioilla, siis ihmisen antamien esimerkkien avulla. Samaan
tyyliin voidaan oppia korjaamaan ihmisen tekstinsyötössä tekemiä kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Oppimalla toimintaa voidaan
jatkuvasti parantaa syöttämällä uutta dataa.
Ohjatun oppimisen ongelmana voivat olla virheellisesti luokitellut opetussyötteet, jotka pudottavat tarkkuutta. Tätä ongelmaa ei
ole ohjaamattomassa oppimisessa, jossa kategorioita ei tunneta ennalta, eikä niitä välttämättä edes ole olemassa ihmisen
tunnistamassa mielessä (Duda ja muut, 2001). Periaatteena on
rakentaa syötteiden perusteella kuvaus datan rakenteista, jossa
toisiaan muistuttavat syötteet sijaitsevat lähellä toisiaan. Luvussa 3 tarkastellut dimensionaalisuuden pudotusmenetelmät ja
autoenkooderit ovat ohjaamattoman oppimisen menetelmiä.
Vahvistusoppimisessa oppiva kone tutkii toimintaympäristöään, jossa jokaisesta toimenpiteestä saadaan positiivista tai negatiivista palautetta, esimerkiksi antureiden tuottamaan uuteen
tietoon nojautuvan tilanneanalyysin kautta (Sutton & Barto,
1998). Tavoitteena on löytää ratkaisu, josta saa eniten positiivista palautetta. Vahvistusoppimisessa on mahdollista toteuttaa
myös unohtaminen, mikä muissa oppimismenetelmissä on usein
hankalaa. Jatkuva vahvistusoppiminen voi tarkoittaa jatkamista
ensimmäisen ratkaisun löytymisen jälkeen hakemalla uusia,
mahdollisesti parempia ratkaisuja yhä uusien palautteiden
avulla.
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Edellä mainittujen lisäksi on olemassa puoliohjattua oppimista
(Chapelle ja muut, 2006), jossa opettaminen tapahtuu ohjaamattoman ja ohjatun oppimisen yhdistelmällä. Tällöin dimensionaalisuuden pudotusmenetelmillä voidaan luoda käsitys datan rakenteesta ja tunnistaa mahdollisia kategorioita. Tämän jälkeen
koneoppiminen voi varmistaa ihmiseltä kategorisoinnit epävarmoiksi tulkituille datanäytteille, jotka osuvat oletettujen luokkarajojen lähelle.
Puoliohjattua oppimista puoltaa suuren valmiiksi luokitellun
opetusmateriaalimäärän tuottamisen haaste. Lisäksi ihmisen tekemänä se on myös virhealtista. Satunnaisten erehdysten lisäksi
ihminen on taipuvainen systemaattisiin virheisiin. Jälkimmäisten oikaiseminen on myöhemmin vaikeaa tai jopa mahdotonta
ilman koko materiaalin työlästä uudelleen tarkastelua. Puoliohjatun oppimisen avulla tavoitellaankin ihmistyön vähentämistä.
Tyypillinen hyödyllinen data on aina jotenkin rakenteista. Koneoppimisen tehtävänä on mallintamalla data löytää rakenteet ja
lopulta toimia niiden mukaisesti tunnistaessaan kohteita, tuottaessaan ennusteita tai toimenpiteitä. Usein strategiana on ensin
hakea yksinkertaisempia rakenteita ja sen jälkeen mutkikkaampia. Tästä johtuen raja ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen välillä on veteen piirretty.
4.2

Datan käsittely

Koneoppimissovelluksien kehittäminen nojautuu dataan ja sen
käsittelyssä on noudatettava huolellisia tieteellisen työn käytänteitä. Data-aineiston kanssa tehdyt virheet nimittäin johtavat helposti ratkaisuihin, jotka toimivat alkuperäisellä aineistolla, saavuttaen vaikkapa 95% tarkkuuden, tai jopa korkeamman. Käytännössä tarkkuus voi kuitenkin pudota alle 80%:iin.
Ohjatun oppimisen tapauksessa data-aineiston näytteet jaetaan
tyypillisesti kolmeen osaan (Duda ja muut, 2001):
Opetusnäytteet ovat materiaalia, jolla valittu regressiomalli tai
luokittelija opetetaan.
Validointinäytteet ovat dataa, joilla mitataan opetetun ratkaisun
ennustusvirhettä. Tämä kertoo regressiomallin ja luokittelijan
soveltuvuudesta, sekä opetuksen laadusta, mikä riippuu mm.
opetusaineiston koosta. Validointinäytteiden avulla tehdyt testit
voivat johtaa regressiomallien ja luokittelijoiden vaihdoksiin.
Samalla tapahtuu parametrien optimointia.
Testinäytteet ovat kokonaan erillään pidettyä dataa, joka tuodaan peliin mukaan lopuksi, kun opetus- ja validointivaiheissa
on saavutettu oletettu optimi. Testausjoukon on tarkoitus edustaa
käyttöä varsinaisessa sovelluksessa. Etukäteen valituissa aineistoissa on silti vaarana, että varsinainen sovellus voi poiketa sen
antamasta käsityksestä.
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Tarjolla olevan datan jako riippuu sovellutuksesta. Jos regressiomalli jo tunnetaan, se tehdään usein suhteissa 50:25:25 tai
25:50:25. Jos käytettävä malli jo tunnetaan (esim. on jo valittu
lineaarinen regressio), niin data voidaan jakaa satunnaisesti toistuen opetus- ja testijoukkoihin vaikkapa suhteissa 50:50, 70:30,
90:10, tai jopa 99:1.
Näytedata on käytännössä aina monidimensioista ja sen eri piirteiden arvoalueet voivat poiketa toisistaan. Datan rakenteiden
oppiminen puolestaan usein edellyttää, menetelmistä riippuen,
etäisyyslaskentaa piirreavaruudessa. Seurauksena piirteitä voi
joutua normalisoimaan, jotta yleiset etäisyysnormit toimisivat
tarkoituksenmukaisesti.
Esimerkiksi kuvan 4.3 datanäytteiden tapauksessa euklidista tai
korttelietäisyyttä käytettäessä suuremman arvoalueen piirre x 1
dominoi. Tämä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista. Voi olla
perusteltua olettaa, että pienemmän arvoalueen piirteen suhteessa isompien erojen olevan merkittävämpiä.
C=(23.4, 1.5)

1.5
x2

B= (23.2, 0.8)

A= (22.3, 0.8)

0.0
20

x1

25

Kuva 4.3. Eri arvoalueiden piirteiden virittämä avaruus.
Yleisiä normalisointitapoja on asettaa jokaisen piirteen keskiarvo nollaksi ja varianssiksi 1. Tämä on tarpeellista mm. neuraalilaskennassa ja perceptroneissa ja hyödyllistä tietyissä regressiomenetelmissä ja luokittelussa käytetyissä tukivektorikoneissa (SVM).
Yleinen kardinaalimunaus on normalisoida koko näytejoukko
suunnitteluprosessin alussa ennen jakamista opetus-, validointija testijoukkoihin. Oikea menettely olisi määrittää normalisointitekijät pelkästään opetusdatasta ja käyttää tätä tietoa validointija testijoukkoihin.
4.3

Ohjattu oppiminen

Ohjatun oppimisen tapauksessa käsissä on joko regressio- tai
luokitteluongelma kuvan 4.4 mukaisesti. Regressio-ongelmassaennustetaan jatkuva-arvoisen muuttujan arvoa, esimerkiksi 1.27,
478.67, 34576.4, jne. Luokitteluongelmassa puolestaan ennustetaan diskreetin muuttujan arvoa, vaikkapa 1,2,4, kissa, koira.
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Molemmissa ennustetaan selitettävän (engl. dependent) muuttujan Y arvoa selittävistä syötemuuttujista X = (x0, x2, x3,…).
Kummassakin syötteet X voivat olla diskreetti- tai jatkuva-arvoisia. Regressio-ongelman tapauksessa diskreeteistä syötteistä
voidaan ennustaa jatkuva-arvoista muuttujaa.
ohjattu
oppiminen
olemassa
luokiteltuja
näytteitä
luokitteluongelma

olemassa syötteitä
vastaavia mittauksia

regressio-ongelma

Kuva 4.4. Ohjatun oppimisen menetelmät.
Regressio ja luokittelu ovat läheistä sukua toisilleen. Keskeinen
ero on, että regressiossa tunnistetaan mallia datan rakenteelle ja
luokittelussa tunnistetaan rakennetta, johon data mallissa kuuluu. Molemmissa käytetään samantapaisia menetelmiä. Jos mallista eikä rakenteista ole käsitystä, niin kyse on ohjaamattoman
oppimisen ongelmasta.
Tyypillisiä regressio-ongelmia ovat mm. käytetyn auton hinnan
määritys. Tuolloin syötteinä ovat merkki, vuosimalli, kilometrit,
ja selitettävänä muuttujana hinta. Eräs tähän tarkoitukseen luotu
regressiomalli rakentamiskuvauksineen löytyy esim. lähteessä
(Matikainen, 2017). Sähköauton jäljellä olevan ajomatkan ennustaminen on selvästi regressio-ongelma, samoin arkeologisen
näytteen ns. radiohiiliajoitus C-14 -isotoopin pitoisuuden perusteella.
Usein vastaantuleva erityistapaus on logistinen regressio, jossa
selitettävä muuttuja on jonkin tapahtuman Y riskin luonnollinen
logaritmi, minkä ansiosta analyysitilanne saadaan normaaliksi
regressiomalliksi (Peng ja muut, 2002). Lineaarisessa tapauksessa tuollainen malli on muotoa
ln[P(Y=1)/(1-P(Y=1))] = aX+b.
Tässä Y voi saada vain kaksi arvoa: joko Y tapahtuu tai ei tapahdu. Tapahtumisen todennäköisyys on P(Y=1) ja päinvastaisen tilanteen 1-P(Y=1). Selittävät muuttujat X voivat olla mitä
tahansa, diskreettejä tai jatkuvia muuttujia, jotka jotenkin vaikuttavat tapahtuman todennäköisyyteen. Arkielämässä logistisen
regression sovelluksiin törmää mm. Veikkauksen järjestämissä
vedonlyönneissä.
Monet lääketieteelliset diagnoosit ovat puolestaan luokitteluongelmia, joissa selittävinä muuttujina toimivat potilaan oireet, lääkärin havainnot ja laboratorioanalyysien tulokset. Kasvojen tunnistaminen kuvista on niin ikään luokitteluongelma. Valmiiksi
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kategorisoitujen näytteiden oppimisen jälkeen järjestelmä kykenee tunnistamaan uusien näytteiden luokkia niiden piirretietojen
perusteella.
Isot internet-yhtiöt, kuten Google ja Facebook, ovat onnistuneet
antamaan opetusmateriaalien luokittelun käyttäjiensä tiedostamattaan tekemäksi vapaaehtoiseksi palveluksi. Samalla käyttäjät
usein paljastavat omat kiinnostuksen kohteensa.
4.3.1

Regressiomallit: ennustamisen oppiminen

Regressio-ongelman tunnistamisen jälkeen tavallisesti ensimmäinen yritys on lineaarinen malli
E(Y|X) = f(X, β) = aX + b,
missä a on parametrivektori, b skalaari, ja merkinnässä β =[a,b].
Kahden skalaarin x ja y välisessä lineaarisessa regressiossa malli
on muotoa
E(y|x) = f(x, β) = ax + b,
missä a ja b ovat parametreja ja (x,y)= [(x0, y0)... (xn, yn) pareja
(selittävä muuttuja, selitettävä muuttuja).
Parametrien β estimoinnissa käytettävät virhekriteerit mallin ennusteen ja mitatun muuttujan välillä ovat yleensä joko virheen
neliösumma (L2 -normi) tai virheiden itseisarvojen summa (L1 normi). Kahden skalaarin lineaarisessa regressiossa L2 -normia
käytettäessä saadaan parametreiksi
a = kovarianssi(x;y)/varianssi(x) ja
b = keskiarvo(y) - a*keskiarvo(x)
Kuvassa 4.5 esimerkkinä lineaarisesta regressiosta on rakennesahatavaran lujuuden määrityksen malli, joka on tuotettu murtumiseen asti johtaneiden taivutuskokeiden avulla saaduista kimmomoduuleista.
Sahatavaran lujuus
(kimmomoduulin kautta)

Kuva 4.5. Sahatavaran murtumislujuuden ennustaminen lineaarisen regressiomallin kautta.
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Toteamme, etteivät datapisteet orjallisesti osu suoralle, joten lujuusennusteisiin liittyy riski luokitella materiaalia liian lujaksi tai
heikoksi. Jälkimmäinen tarkoittaa hyvän puutavaran myymistä
alihintaan, edellinen voi vaarallisesti heikentää rakenteita.
Emme näe kuvassa selviä luokkakategorioita, vaikka puutavaramyymälässä lankkuja myydään lujuusluokiteltuna, esim. C18,
C24, jne. Tämä ristiriita juontaa suunnittelusääntöihin ja aikoinaan noudatettuihin ihmisten noudattamiin karkeisiin luokittelukriteereihin. Monet muutkin tosiasialliset regressio-ongelmat on
ihmisen käyttötarkoituksiin tulkittu luokitteluksi.
Havaitsemme, että lineaarinen regressio ei välttämättä ole sahatavaran lujuudelle paras ennustemalli. Monesti parempi menettely, kun selitettävät muuttujat Y ovat jatkuva-arvoisia tai järjestettyjä diskreettiarvoja, on käyttää ns. regressiopuita ennustemallin oppimiseen (Breiman ja muut, 1984). Tuolloin malli rakennetaan pilkkomalla data-avaruutta rekursiivisesti osiin.
Kuvassa 4.6 on esimerkki yksinkertaisesta regressiopuusta, jossa
selittävät muuttujat x1 ja x2 virittävät piirreavaruuden. Yksinkertaista regressiomallia on sovitettu dataan paloittain selitettävän
muuttujan Y arvoaluetta jakaen. Pilkkominen päättyy, kun haluttu virhekriteeri täyttyy. Y:n arvoalueet on esitetty värikoodattuina ja punaiset viivat oikeanpuoleisessa kuvassa esittävät niitä
vastaavia muuttujien x1 ja x2 rajoja.

Kuva 4.6. Regressiopuu ja sitä vastaava piirreavaruus.
Regressiopuun jokainen lehtisolmu vastaa yhtä osaa regressiomallista. Uuden näytteen tapauksessa edetään selittävien muuttujien x1 ja x2 arvojen mukaisesti juuresta lähtien vastaavaan lehtisolmuun ja lasketaan Y:n arvo sen sisältämän regressiomallin
avulla. Regressiopuut eivät vaadi syötedatan normalisointia,
mikä on jo yksinäänkin merkittävä käytännöllinen syy menetelmän suosioon.
Satunnaismetsät (random forest) ovat regressiossa ja luokittelussa suosittuja ohjatun oppimisen ratkaisuja saavuttamansa
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tarkkuuden vuoksi. Niiden periaatteena on satunnaisesti näytteistää opetusdataa ja generoida suuri määrä regressiopuita.
Kunkin puun selitettävälle muuttujalle antamasta ennusteesta
yhdistetään lopullinen tulos. Olennaista regressiopuita käytettäessä on varmistaa riittävä opetusmateriaali.
Neuroverkot kykenevät mallintamaan epälineaarisuuksia, joten
niiden soveltaminen regressiomallien muodostamiseen on hyvin
houkuttelevaa. Niiden sisäisten parametrien suuren määrän
vuoksi dataa on oltava paljon, säännöllisesti enemmän kuin regressiopuilla. Pienillä datamäärillä jopa lineaarinen regressio vähäisten parametriensa vuoksi voi johtaa neuroverkkojen antamaa
parempaan malliin.
Sekä regressioon että luokitteluun liittyy ylioppimisen ja alioppimisen riski (Bishop, 2006). Jos mallissa on liikaa parametreja,
niin se voi toimia virheettä opetusdatalle, mutta epäonnistuu ennustamisessa muilla näytteillä. Esimerkiksi regressiopuu kärsii
ylioppimisesta, jos data-avaruutta pilkotaan liian pitkälle. Silloin
jokainen lehtisolmujen regressiomalli saattaa ennustaa vain yhden opetusnäytteen pohjalta ja antaa hyviä tuloksia vain opetusnäytteiden kanssa identtiselle datalle.
Kuva 4.7 havainnollistaa ongelmia. Ylioppimisessa malli sovittuu liian tiukasti opetusdataa. Puolestaan alioppimisessa opetusdata ei edusta todellista mallin käyttötilannetta.
alioppiminen

ylioppiminen
Y

opetusaineisto
käyttöaineisto

Y

X

opetusaineisto
käyttöaineisto

X

Kuva 4.7. Yli- ja alioppiminen.
Ylioppiminen on regressiopuiden lisäksi erityinen ongelma
myös neuroverkkoja käytettäessä, jos opetusdataa on liian vähän. Satunnaismetsämenetelmä ei kärsi ylioppimisesta, mikä on
jälleen yksi syy sen suosioon.
Alioppiminen tarkoittaa, että saatu malli ei riitä jäljittelemään
datan rakennetta. Tyypillisessä alioppimistilanteessa menetelmätekniikaksi on valittu lineaarinen regressio, mutta selittävien
ja selitettävien muuttujien kytkös on epälineaarinen. Seurauksena ennusteiden tarkkuus jää heikoksi.
Yleensä sekä yli- että alioppiminen aiheutuvat liian vähäisestä
opetusdatasta tai se on edustanut vain osaa todellisesta data-avaruudesta. Käytännössä jokainen malli toimii todellisessa tilanteessa huonommin kuin kehityksen aikana käytetyllä aineistolla.
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4.4

Luokittelun oppiminen

Luokitteluongelmissa opetusnäytteiden kategoriat on tunnettu,
luokkien minimimäärän ollessa kaksi. Kunkin luokan jäsenet
ovat jonkin mittarin perusteella samankaltaisia. Tyypillisiä luokitteluongelmia ovat vaikkapa sydämen sykkeen tunnistus EKGtai PPG-signaalista ja roskasähköpostien tunnistus. Luokittelualgoritmeja on lukuisia, joista suosituimpia ovat k:n lähimmän
naapurin luokittelijat (k-nearest neighbors, kNN), naivi-Bayes,
yhdistelmäluokittelijat, tukivektorikoneet (Support Vector
Machine, SVM), neuroverkot ja satunnaismetsät (Duda ja muut,
2001), (Bishop, 2006).
4.4.1

Satunnaismetsäluokittelu

Satunnaismetsäluokittelu on parhaita luokittelumenetelmiä.
Siinä luokittelupuu rakennetaan juuresta lehtiin -tyyliin jakaen
datanäytteitä samankaltaisiin alijoukkoihin (Liaw & Wiener,
2002). Siten yhtä luokkaa voi edustaa useampi lehtisolmu. Satunnaismetsämenettely on luokittelussa erinomainen kompromissi näytemäärävaatimusten ja saavutettavan suorituskyvyn välillä. Edellä satunnaismetsäregression tavoitteena oli jatkuva-arvoinen tulos ja siinä mallia sovitettiin selitettävään muuttujaan
vaiheittain jokaisella selittävällä muuttujalla vuorollaan.
4.4.2

Naivi-Bayes -luokittelu

Naivi-Bayes -luokittelu on yksinkertainen, mutta silti suorituskykyinen ohjatun oppimisen menetelmä (Bishop, 2006). Se sopii
käytettäväksi myös silloin, kun piirteitä on paljon. Se tarvitsee
ainoastaan a priori todennäköisyydet kullekin luokalle ja ehdolliset todennäköisyydet piirteille xi saada kukin mahdollinen arvonsa tietyn luokan kohdalla.
Esimerkki naivi-Bayes -luokittelusta
Tarkastellaan yksinkertaistettua roskapostien tunnistamista. valitset opetusaineistoksi oheisen taulukon 4.1 sähköposteissa toistuvat fraasit, joista osa liittyy vaaleihin.
Taulukko 4.1. Sähköposteissa esiintyviä fraaseja
Fraasi

Luokka

Hae heti lainaa

Roskaa = R

Saat heti lainaa

Roskaa

Ota lainaa

Roskaa

Lainaa aluksi korotta

Roskaa

Yhdistämme kansan

Vaaliasiaa =V

Muutos heti!

Vaaliasiaa

Tarvitut pohjatiedot saadaan usein ylläolevan kaltaisista ihmisen
luokittelemista opetusnäytteistä.
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Tuntemattoman näytteen tapauksessa lasketaan sen piirteistä
koostuvan piirrevektorin X a posteriori todennäköisyydet kuulua
kuhunkin kategoriaan. Sitten uusi näyte luokitellaan todettuun
suurimman todennäköisyyden luokkaansa.
Olettamalla, että roskaposti- ja vaalifraasien esiintyminen edustaa todellisia vastaavien viestien frekvenssejä, saadaan a priori
todennäköisyydet
roskalle
P(R)=4/6 =2/3 ja
vaaliasialle P(V)=2/6=1/3.
Päätämme valita piirteiksi sanat, jotka esiintyvät kategorioiden
R ja V fraaseissa.
Roskapostifraaseja on neljä ja niistä jokaisessa esiintyy sana ”lainaa”. Niinpä todennäköisyys sanalle ”lainaa” roskapostissa on
P(“lainaa” | R) = 4/4 = 1
Sana ”heti” esiintyy kahdessa roskafraasissa, joten saamme sille
P(“heti” | R) = 2/4 = 1/2
Edelleen laskemalla sanojen määriä havaitsemme
P(“hae” | R) = P(“saat” | R) = P(“ota”| R)=
P(“aluksi” | R) = P(“korotta” | R)=1/4 ja
P(“yhdistämme” | V) = P(“kansan” | V) =
P(“muutos” | V) = P(“heti” | V) = 1/2.
Nyt sähköpostiin tulee selvä trollaussisältö “Kansan muutos
heti!”. Posteriori-todennäköisyys tulkita tämä fraasi roskapostiksi on
P(luokka= R| X=”kansan” ”muutos” ”heti”) =
P(luokka=R)*[P(”kansan” | R)*
P(”muutos”| R)*P(”heti” |R) =
2/3*(0/4 * 0/4 * 1/2) = 0
Toteamme tulkinnan olevan vaaliviesti, sillä sen posteriori-todennäköisyys on suurempi:
P(luokka= V | X=”kansan” ”muutos” ”heti”) =
P(luokka=V)*[P(”kansan” | V)*
P(”muutos” | V)* P(”heti” | V) =
1/3*(1/2 * 1/2/ * 1/2) = 1/24
Näemme edellä 0-kertoimia tapauksissa, joille ei ollut havaintoa
opetusmateriaaleissa, siis
P(”kansan” | R) = P(”muutos” | R) =0/4].
Tästä ei ollut vielä harmia.
Mutta seuraavaksi sähköpostiin kílahtaa viesti ”Muutos heti! Äänestä!”, jossa sana ”äänestä” ei ole opetusmateriaalissa.
Nyt luokittelijamme päättelee
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P(luokka= R | X=”muutos” ”heti ”äänestä”) =
P(luokka=R)*[P(”muutos” | R)*P(”heti” | R)*
P(”äänestä” | R)] = 2/3*(0/4 * 0/4 * 0/4) = 0 ja
P(luokka= V | X=”muutos” ”heti” ”äänestä”) =
P(luokka=V)*[P(”muutos” | V)* P(”heti” | V)*
P(”äänestä” | V)] = 1/3*(1/2 * 1/2 * 0/2) = 0
Molempien posteriori-todennäköisyyksiksi saatiin 0. Tämähän
ei mitenkään voi olla oikea johtopäätös! Ongelmasta päästään
ns. Laplace-tasoituksella, jossa jokaiseen lukumäärään lisätään 1
ja jakajiin mahdollisten piirteiden (tapauksessamme erilaisten
sanojen) määrä, jotta varmuudella vältytään yli 1:n nousevilta
arvoilta (Russell & Norvig, 2010).
Toteamme nyt erilaisten sanojen lukumääräksi kategoriassa R 7
kpl ja kategoriassa V 4 kpl. Syötteessä ”Muutos heti! Äänestä!”
olisi vielä yksi sana lisää, mutta sitä ei ole käytetty opetuksessa.
Nyt saamme opetuksessa piirteinä käytetyille sanoille seuraavan
taulukon 4.2 ehdolliset todennäköisyydet, jotka selvyyden
vuoksi on esitetty laskutoimituksina.
Taulukko 4.2. Fraasien sanojen ehdolliset todennäköisyydet
Laplace-tasoitusta käytettäessä
Sana

P(sana |R)

P(sana|V)

hae

(1+1)/(4+7)

(0+1)/(2+4)

saat

(1+1)/(4+7)

(0+1)/(2+4)

heti

(2+1)/(4+7)

(1+1)/(2+4)

ota

(1+1)/(4+7)

(0+1)/(2+4)

lainaa

(4+1)/(4+7)

(0+1)/(2+4)

aluksi

(1+1)/(4+7)

(0+1)/(2+4)

korotta

(1+1)/(4+7)

(0+1)/(2+4)

yhdistämme

(0+1)/(4+7)

(1+1)/(2+4)

kansan

(0+1)/(4+7)

(1+1)/(2+4)

muutos

(0+1)/(4+7)

(1+1)/(2+4)

Toistamme nyt aiemmat laskutoimitukset. Tietysti a priori todennäköisyydet ovat samat kuin ensimmäisessä esimerkissä:
P(R)=4/6 =2/3 ja
P(V)=2/6=1/3.
Uudelle syötteelle ”Muutos heti! Äänestä!”, saamme seuraavat
nollasta poikkeavat ehdolliset todennäköisyydet
P(”äänestä” | R) = (0+1)/(4+7) ja
P(”äänestä” | V)= (0+1)/(2+4),
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joten posteriori-todennäköisyydet tulkitsevat fraasin kuuluvan
vaaliaineistoon, sillä seuraavista jälkimmäinen on suurempi:
P(R | X=”muutos” ”heti” ”äänestä”) =
P(R)*[P(”muutos” | R)* P(”heti” |R)*
P(”äänestä” | R) =
2/3*(1/11 * 3/11 * 1/11) = 1.5*10-3
P(V | X=”muutos” ”heti” ”äänestä”) =
P(V)*[ P(”muutos” | V)* P(”heti” | V)*
P(”äänestä” | V)* =
2/6*(2/6 * 2/6 * 1/6) = 6.2*10-3
Menetelmän nimi on naivi-Bayes, sillä se olettaa yksinkertaistaen jokaisen piirteen olevan muista riippumaton. Tällöin jokainen piirre vaikuttaa posteriori-todennäköisyyteen erikseen. Siis
kun kaupan ”älyvaaka” tunnistaa ostoksia, muoto, koko ja väri
antavat kukin oman osuutensa todennäköisyyteen luokitteluun
kurkuksi, banaaniksi tai appelsiiniksi.
Riippumattomuusoletuksen johdosta todennäköisyydet voidaan
laskea jokaiselle piirteelle erikseen, eikä niiden normalisointeja
tarvita. Naivi-Bayes luokittelija voidaan muovata toimimaan iteratiivisella opetuksella, jolloin se soveltuu myös jatkuvasti kasvavaa opetusnäytteistöä vaativiin sovelluksiin.
Naivi-Bayes -luokittelun on todettu toimivan hyvin monissa sovelluksissa, joissa piirteet eivät ole riippumattomia. Tämä ei
kuitenkaan päde regressio-ongelmissa (Frank ja muut, 2000).
4.4.3

kNN-luokittelu

kNN-luokittelija on suosittu uusien opetusnäytteiden lisäämisen
helppouden vuoksi. Alla kuvassa 4.8 on käytetty arvoa k=5.
opetusnäytteet
luokiteltavat
näytteet

x2

x

1

Kuva 4.8. kNN-luokittelun karkea periaate.
Periaatteena on hakea kullekin luokiteltavalle näytteelle opetusnäytteistä lähimmäksi osuvat, joista näytteen luokaksi valitaan
useimmin esiintyvien luokka (Duda ja muut, 2001). kNN-luokittelussa haasteena on piirteiden normalisointi sekä sopivan etäisyysmitan valinta, vaikkapa merkkijonojen tapauksessa, jotka
olivat piirteitä edellisessä naivi-Bayes esimerkissä. Lisäksi se
kärsii ongelmista epäbalansoiduilla opetusmateriaaleilla, joissa
osa luokista on aliedustettuina.
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4.4.4

Yhdistelmäluokittelijat

Yhdistelmäluokittelijat (ensemble classifiers, periaate kuvassa
4.9) ovat yksi ratkaisu epäbalansoitujen opetusjoukkojen tapauksiin. Niiden alkuperäinen tarkoitus on ollut saavuttaa usean rinnakkaisen oppimisalgoritmin käytöllä yksittäistä oppijaa parempi tarkkuus (ns. boosting). Satunnaismetsäluokittelija voidaan tulkita yhdistelmäluokittelijan erikoistapaukseksi, jossa
kaikki luokittelijat ovat samaa tyyppiä
luokittelija 1
luokittelija 2
luokittelutulos

syötedata
näytteistys

luokittelija N-1

yhdistäminen

luokittelija N

Kuva 4.9. Yhdistelmäluokittelijan periaate.
Yhdistelmäluokitteluun liittyvä käsite on ”bagging” (bootstrap
aggregation”, Breiman, 1996). Sen periaatetta valaisee yksinkertaistettuna kuva 4.10.
Luokittelija 1

otoksesta pois jätetyt
opetusnäytteet
opetusnäytteet
Luokittelija 2

Yhdistelmäluokittelija

Luokittelija 3

Kuva 4.10. Yhdistelmäluokittelu, jossa ”bagging” käytössä.
Ideana on tehdä opetusdatasta satunnaisotoksia siten, että valittuja näytteitä voidaan valita muissakin otoksissa Kuvassa punaiset rajat ovat kunkin luokittelutuloksen luokkarajoja.
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Kullekin otokselle opetetaan luokittelija ja luokittelijoiden tuloksista yhdistetään lopullinen päätös. Näytteistys mahdollistaa
tarvittaessa myös opetusdatan ainakin osittaisen balansoinnin
valitsemalla otoksiin suuremman frekvenssin opetusnäytteistä
suhteessa pienemmän osuudet. Menetelmä soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun osasta näytteistä on laskettu eri piirteitä.
4.4.5

Luokittelu neuraalilaskennalla

Myös keinotekoisia, laskennallisesti toteutettuja neuroverkkoja
käytetään luokittelijoina silloin, kun opetusmateriaalia on riittävästi. Neuraalilaskenta toteutetaan useilla toisiinsa yhdistyvillä
neuronikerroksilla, joissa jokaisessa on oppimisen myötä optimoitavia parametreja. Yksittäisten neuronien suorittama laskenta on hyvin suoraviivaista ja verkkojen potentiaali paljastuu
kunnolla vasta massiivisissa sovelluksissa.
Opettaminen tapahtuu tuomalla verkon syöttökerrokseen esim.
kuvia numeroista ja kirjaimista. Seuraavaksi data siirtyy sitä käsitteleviin piilo- ja lopulta lähtökerrokseen, joka antaa vasteen
syötteelle. Jos vaste poikkeaa halutusta, käytetään ns. vastavirtaalgoritmia muokkaamaan verkon laskennassaan käyttämiä painoarvoja. Osiossa 4.5 esiteltävien syvien konvolutionaalisten
neuroverkkojen tapauksessa (CNN) painoarvot ovat konvoluutio-operaatioiden kertoimia.
Oppimiseen tarvitaan tieto syötteelle halutusta oikeasta vasteesta, esimerkiksi onko kuvassa vaikkapa kissa tai koira. Siten
kyse on ohjatusta oppimisesta. Mitä useampia opetusnäytteitä ja
opetuskierroksia tehdään, sitä paremmin verkko oppii. Koska
haku suppenee hitaasti, dataa tarvitaan paljon ja sen määrän kasvattaminen yleensä parantaa saavutettavaa tarkkuutta.
Esimerkki Perceptron -neuronin toiminnasta:
Tarkastelemme seuraavaa kuvan 4.11 yksinkertaista perceptronia. Käytettävät merkinnät ja laskentasäännöt ovat:
syöte: X = (x0, x1) ja
painokertoimet: W = (w0, w1),
jotka ovat kaikki reaalilukuja ja
lähtö: Y joka on binäärinen
Y = 1, jos wk*xk >= T, ja
Y = 0, jos wk*xk < T, missä k=0,1
x0
x1

w0
w1





Kuva 4.11. Yksinkertainen perceptron.

Y
T
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Perceptron oppii painokertoimet W, kun sille esitetään ne lähdöt,
jotka sen tulisi tuottaa syötteille. Algoritmi on seuraava:
1. Annetaan syöte X = (x0, x1) ja lasketaan lähtö Y
Y = 1, jos wk*xk >= T, ja
Y = 0, jos wk*xk < T, missä k=0,1
2. Toimintavaihtoehdot:
• Jos Y = 0 , mutta sen pitäisi olla 1, kasvatetaan painokertoimia W = (w0, w1), sillä summa wk*xk ei ole riittävän
iso, ja pienennetään kynnystä T
• Jos Y = 1 , mutta sen pitäisi olla 0, pudotetaan painokertoimia W = (w0, w1), sillä summa wk*xk on liian suuri,
ja kasvatetaan kynnystä T
• Jos Y on oikein, ei tehdä mitään.
• Huomattava: ainoastaan niiden syötelinjojen painokertoimia, joissa syöte xk = 1, tarvitsee muokata, joten jos
X= (1,0), niin riittää muuttaa vain painoa w0
• Painoarvojen päivitys tapahtuu yhtälöillä
wk = wk + oppimisnopeus* (oikea_lähtö-Y)*xk ja
kynnysarvoa päivitetään yhtälöllä
T = T - oppimisnopeus*(oikea_lähtö - Y).
Siis jos Y on oikein, ei muutosta arvoissa wk ja T
3. Palataan askeleeseen 1
Kiinnostuksemme kohdistuu summatermien laskentaan ja kynnysarvovertailuihin:
w0*x0 + w1*x1 >= T ja
w0*x0 + w1*x1 < T
Yhtälöpari tarkoittaa, että 2-dimensioisessa tapauksessa, jossa
piirteet ovat x0 ja x1, Perceptron jakaa piirreavaruuden suoralla
w0*x0 + w1*x1 = T. Oppiessaan perceptron siis tarkistaa, kummalle puolelle tätä suoraa kukin opittava näyte osuu.
Tuloksena se päivittää vastaavasti painokertoimia W ja kynnysarvoa T siten, että suora siirtyy kohti virheellisesti luokiteltuja
näytteitä. Kolmidimensioisessa tapauksessa avaruus jaetaan tasolla, ja useamman dimension tilanteissa hypertasolla.
Seuraavan kuvan 4.12 koordinaatistossa on suora
w0*x0 + w1*x1 = T, kun w0 = 0.5, w1= 0.5 ja T = 0.5.
w

1

(1,1)

(-1,1)

w

0

0.5*x0 + 0.5*x1 = 0.5

Kuva 4.12. Perceptronin oppimisen lähtötilanne.
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Tarkastellaan tästä alkutilasta lähtien uusien opetusnäytteiden
(1,1) ja (-1,1) vaikutuksia. Näiden vastaavat oikeat luokat ovat
”0ja ”1”. Samoja syötteitä on yleensä annettava useita kertoja.
Valitaan oppimisnopeus = 0.1 ja sovelletaan päivitysyhtälöitä
wk = wk + oppimisnopeus* (oikea_lähtö - Y)*xk
T = T - oppimisnopeus*(oikea_lähtö - Y)
Vaihe 1: saadaan opetusnäyte (1,1), jolle tiedämme oikean
luokan olevan ”0”. Sijoitus perceptronin yhtälöön antaa
w0*x0 + w1*x1 = 0.5*1+0.5*1 = 1 > T= 0.5,
jonka mukaan lähtö Y = 1, vaikka sen pitäisi olla “0”.
Seurauksena on parametrien W ja T päivitys
w0 = w0 + 0.1* (0-1)*x0 = 0.5 -0.1 = 0.4
w1 = w1 + 0.1* (0-1)*x1 = 0.5-0.1 = 0.4
T = T - 0.1*(0-1) = 0.5+0.1 =0.6
joten uusi päivitetty diskriminanttisuora on
0.4*x0 + 0.4*x1 = 0.6,
jonka kuvassa 4.13 näemme sijaitsevan lähempänä
näytettä (1,1) kuin alkuperäisen diskriminantin
0.5*x0 + 0.5*x1 = 0.5
Vaihe 2: saadaan opetusnäyte (-1,1), jolle oikeaksi luokaksi
tiedetään “1”. Mutta yhtälön
w0*x0 + w1*x1 = 0.4*(-1)+0.4*1 = 0 < T= 0.6
mukaan Y = 0. Seurauksena on päivitys
w0 = w0 + 0.1* (1-0)*x0 = 0.4+0.1*(1)*(-1) = 0.3
w1 = w1 + 0.1* (1-0)*x1 = 0.4+0.1*(1)*1 = 0.5
T = T - 0.1*(1-0) = 0.6-0.1 =0.5,
Siten uusi diskriminanttisuora on
0.3*x0 + 0.5*x1 = 0.5,
jonka toteamme nyt kääntyneen näytettä (-1,1) kohti
Vaihe 3: Saamme uudelleen näytteen (1,1), jonka oikean luokan
tiedämme olevan ”0”. Perceptronin yhtälö antaa nyt
w0*x0 + w1*x1 = 0.3*1+0.4*1 = 0.7 > T= 0.5, jonka
perusteella Y = 1, mutta sen pitäisi olla ”0”. Seurauksena
painoarvoja W päivitetään
w0 = w0 + 0.1* (0-1)*x0 = 0.3+0.1*(-1)*1 = 0.2
w1 = w1 + 0.1* (0-1)*x1 = 0.5+0.1*(-1)*1 = 0.4
T = T - 0.1*(0-1) = 0.5+0.1 =0.6, joten uusi
diskriminanttisuora on 0.2*x0 + 0.4*x1 = 0.6, jonka
toteamme siirtyneen yhä enemmän näytettä (1,1) kohti ja
nyt kulkevan sen kautta, kuten kuva 4.13 havainnollistaa.
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w

0.2*x0 + 0.4*x1 = 0.6

1

(1,1)
(-1,1)
0.3*x0 + 0.5*x1 = 0.5

w

0

0.5*x0 + 0.5*x1 = 0.5
0.4*x0 + 0.4*x1 = 0.6

Kuva 4.13. Perceptronin oppimisaskeleiden vaikutukset diskriminanttisuoraan.
Yksikerroksisen neuroverkon kyvykkyys rajoittuu lineaaristen
diskriminanttien oppimiseen. Sen sijaan monikerroksinen
verkko kykenee oppimaan epälineaarisia tapauksia. Molemmat
opetetaan syöttämällä datanäytteet ja vertaamalla lähtöjä näytteiden tunnettuihin luokkiin tai muihin oikeisiin arvoihin.
Monikerroksisissa toteutuksissa kunkin kerroksen neuronien
painokertoimia muokataan ns. vastavirta-algoritmilla ja syötetään datanäytteet jälleen kerran läpi. Opetus lopetetaan, kun tulos ei enää parane, tai saavutetaan haluttu virheettömyys.
4.5

Syväoppiminen ja konvoluutioneuroverkot

Monikerroksisella perceptron-neuroverkolla on mahdollista
päästä epälineaarisiin eri luokat erottaviin diskriminantteihin
(kuva 4.14). Tämä poikkeaa Rosenblattin perceptronista.

P

PB B
Kuva 4.14. Epälineaarinen diskriminantti.
Neuroverkoissa on syöteyksiköistä koostuva kerros, kuvaten esimerkiksi kuvan pikseleitä tai puheen sanoja (tai niiden piirteitä),
piilossa olevista yksiköistä (neuroneista, solmuista) koostuvia
piilokerroksia ja lähtöyksiköitä. Neuroneiden välillä on kytkentöjä eli linkkejä. Mitä useampia piilokerroksia on, sitä syvemmäksi verkkoa kutsutaan (Goodfellow ja muut, 2015).
Kuvassa 4.15 on esitetty kaksi piilokerrosta sisältävä täysin kytketty neuroverkko. Verkkoa tai sen jotakin kerrosta kutsutaan
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täysin kytketyksi silloin, kun sen jokainen neuroni on kytketty
jokaiseen seuraavan kerroksen neuroniin. Oletetaan, että halutaan tunnistaa kumpi kahdesta kohteesta on kissa vai koira. Verkon tulona on kohteesta mitattuja piirteitä, jotka voivat kuvata
esimerkiksi kohteen väriä ja muotoa. Lähtönä on kaksi luokkaa,
”kissa” ja ”koira”, ja lähdössä yhtä monta neuronia kuin on luokkia. Siten, jos haluttaisiin tunnistaa käsikirjoitettuja numeroita 09, lähdössä olisi kymmenen neuronia.

Kuva 4.15. Täysin kytketty neuroverkko.
Kuvassa 4.15 neliöt esittävät tulokerrosta, mihin kohteesta mitattavat piirteet syötetään ja pyöreät solmut ovat keinotekoisia
neuroneja kahdessa piilokerroksessa ja lähdössä. Neuronit toisiinsa kytkevillä linkeillä kullakin on oma painokertoimensa.
Kertoimet ilmaisevat kyseisen neuronin vahvuuden eli tärkeyden. Kunkin neuronin lähettämän signaalin arvo kerrotaan kyseisen linkin painokertoimella ja summaaja laskee tiettyyn neuroniin tulevien painotettujen signaalien summan.
Summaajan tuloksesta lasketaan kuvan 4.16 tavoin ns. aktivointifunktiolla epälineaarinen kuvaus, mikä mahdollistaa mielivaltaisen funktion approksimoimisen. Tyypillisiä aktivointifunktioita ovat sigmoidi (f(x) = 1/(1+exp(-x)) tai askelfunktio.
x1

x2

w1
w2

f(wixi)

Y

w3
x3

Kuva 4.16. Neuronissa epälineaarinen aktivointifunktio f.
Erityisen hyväksi painokertoimien määrittämismenetelmäksi on
osoittautunut ns. gradientin putoamiseen perustuva vastavirta
(back-propagation) -algoritmi, johon nykyiset syväoppimismenetelmät pitkälti perustuvat (Rumelhart ja muut, 1986). Menetelmä säätää verkkoa opetettaessa neuronien välisiä linkkejä siten, että kukin syöttönäyte (esimerkiksi kissasta mitatut piirteet)
tuottaa oikean vasteen lähdössä (luokka ”kissa”).
Backpropagation -nimitys tulee siitä, että prosessi aloitetaan lähtöpään neuroneista (em. esimerkissä kahdesta), selvittäen niiden
painokertoimien virheet, sitten katsoen, mikä vaikutus edellisen
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kerroksen neuroneilla oli virheeseen jne. Lopulta tiedetään, miten kukin neuroni kytkentäverkossa vaikuttaa kokonaisvirheeseen, ja muutetaan sitten kutakin verkon painokerrointa siten,
että kokonaisvirhe pienenee eniten.
Useimmat nykyiset syväverkot käyttävät kuvan- ja signaalinkäsittelystä tuttua konvoluutiota (ks. kohta 3.5.4), jolloin puhutaan
konvoluutioneuroverkoista (CNN, convolutional neural network) (LeCun ja muut, 1989). Kuvassa 4.17 on konvoluutioneuroverkon yleinen rakenne.

syötekuva
erilaiset
konvoluutiot

konvoluutiokerros
4 kpl piirrekuvia

ns. pooling, jossa kootaan
usean edellisen kerroksen
neuronin lähtö yhteen jollakin logiikalla

alinäytteistyskerros

konvoluutiokerros

alinäytteistyskerros

ns. täysin kytketty
kerros
lähtökerros

Kuva 4.17. Syvä konvoluutioneuroverkko.
Tässä neuroneiden välisiä kytkentöjä on rajoitettu siten, että
verkko on saatu riippumattomaksi siirrosten suhteen. Tällöin
sama kohde voi olla kuvan eri paikoissa, ja silti se tunnistetaan
samaksi. Konvoluutio myös pienentää tarvittavien parametrien
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määrää täysin kytkettyyn verkkoon verrattuna. Syväneuroverkon piilokerroksista voidaan löytää asteittain globaalimmiksi tulevia välitason esitysmuotoja tunnistettavista kohteista, esimerkiksi alatasoilla alueiden reunoja ja viivoja ja ylemmillä tasoilla
monimutkaisempia opetetun kohteen rakenteen osia.
Aluksi lasketaan kohdassa 3.5.4 esitetyn mukaisesti konvoluutio
verkkoon syötetylle kuvalle. Tämän jälkeen sovelletaan em. aktivointifunktio konvoluutiotulokseen. Konvoluutio tehdään eri
kerroksissa toistuvasti lähtien hienojakoisesta kuvatiedosta ja
päätyen karkeampijakoiseen tietoon ylemmillä verkon tasoilla.
Konvoluutiosuodattimet opetetaan luokitteluvirheen minimoimiseksi vastavirta-algoritmilla.
Käyttämällä suuri määrä opetusnäytteitä kustakin tunnistettavasta kohteesta, järjestelmä saadaan oppimaan eli löytämään sopivat painokertoimet.
Neuroverkon syötön ja lähdön välistä suhdetta voidaan kuvata
termillä ”kuvaus” (mapping), eli neuroverkot ja etenkin syväverkot oppivat erittäin hyvin epälineaarisia tulo-lähtö -kuvauksia.
Alinäytteistävällä pooling -operaatiolla ”pienennetään” konvoluution tuloksena saatavaa piirrekuvaa. Esimerkiksi voidaan korvata neljä vierekkäistä pikseliä 2x2 ikkunassa olevien pikselien
maksimiarvolla, eli kukin uusi pikseli edustaa neljää aikaisempaa arvoa kuvan 4.18 tapaan. Sama operaatio tehdään kaikille eipäällekkäisille ikkunoille piirrekuvassa. Pooling -operaatiolla
voidaan pienentää laskennallista kuormaa ja myös saada esiin
karkeampijakoista tietoa piirrekuvasta. riippuen toteutuksesta
pooling voi laskennallisen tehostuksen lisäksi tarjota mm. siirtoinvarianttiutta.
ns. max-pooling: kootaan isoimmat
piirteenilmaisun vasteet osakuvista yhteen
pienempiresoluutioiseen kuvaan

1
3
4
2

9
7
2
1

2
4
5
7

8
5
3
2

max(1,9,3,7)

9 8
4 7

Kuva 4.18. Max-pooling -operaatio.
Koneoppimisessa saavutettiin läpimurto vuonna 2012, jolloin
Krizhevsky ja muut (2012) osoittivat, että opettamalla riittävän
monikerroksinen CNN-neuroverkko massiivisella datamäärällä,
on mahdollista saavuttaa selvästi aikaisempaa parempia luokittelutuloksia. He tutkivat 1000 eri luokkaan kuuluvien kuvien
luokittelua käyttäen ohjattua opetusta 1,2 miljoonalla ImageNet
-tietokantaan kuuluvalla kuvalla. Heidän käyttämänsä ns. AlexNet neuroverkko käsitti kahdeksan opittua kerrosta, joista viisi
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ensimmäistä oli konvoluutiokerroksia ja kolme viimeistä täysin
kytkettyjä kerroksia.
Tarvittavien opetuskierrosten määrää voidaan vähentää normalisoimalla näytedata ennen neuroverkkoon syöttämistä vähintäänkin keskiarvon nollauksella, tai normalisoimalla kunkin piirteen jakauman keskiarvoksi 0 ja varianssiksi 1. Eri piirteiden välistä korrelaatiota voidaan vähentää esimerkiksi pääkomponenttianalyysillä (kohta 3.5.6).
Yksi syväneuroverkkojen merkittävimpiä etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna on se, että piirteet ja tiedon esitystapa voidaan oppia monella eri skaalalla suoraan datasta. Verkot mahdollistavat myös ns. päästä päähän (end-to-end) opettamisen,
jolloin kaikki tunnistusjärjestelmän parametrit voidaan laskea
yhtenä kokonaisuutena, ei askel askeleelta. Esimerkkinä voisi
olla CNN-verkon opettaminen siten, että järjestelmä pystyy suoraan kuvaamaan ajosuuntaan suunnatun kameran antaman tiedon itseohjautuvan auton ohjauskomennoiksi.
On havaittu, että verkon suorituskykyä voidaan lisätä toteuttamalla edellistä syvempiä verkkoja, joskin rajat tälle ilmiölle ovat
nykyisin jo selvästi näkyvissä. VGGNetin 16 kerroksella ja
GoogLeNetin 22 kerroksella päästiin jo huomattavasti kahdeksankerroksista AlexNetiä parempaan tulokseen luokitteluvirheen suhteen (Liu ja muut, 2019). Joissakin uusimmissa verkoissa on jo yli 100 kerrosta (esimerkiksi ResNet ja DenseNet).
GoogLeNetin arkkitehtuurissa parametrien määrä oli onnistuttu
pienentämään neljään miljoonaan verrattuna AlexNetin 60 miljoonaan parametriin, kun taas avoimesti saatavilla olevassa ja
paljon tutkimusyhteisön käyttämässä VGGNetissä on peräti 139
miljoonaa parametria. Pienellä parametrien määrällä verkko voidaan opettaa nopeammin eikä se ole niin herkkä ylisovitukselle.
Opetukseen käytettävissä olevien näytteiden määrää voidaan
kasvattaa käyttämällä ns. lisäämistä (augmentation). Tällä tarkoitetaan sitä, että muokataan keinotekoisesti olemassa olevia
näytteitä, esimerkiksi lasketaan niistä eri skaaloilla olevia versioita sekä leikataan niitä, käännetään ympäri ja pyöritetään.
Tiettyyn tehtävään opetettu syväneuroverkko voidaan hienovirittää (fine-tuning) toiseen samantyyppiseen tehtävään. Esimerkiksi ym. ”kissojen” ja ”koirien” tunnistuksessa verkko on voitu
alun perin opettaa tunnistamaan ImageNet -tietokannan 1000 eri
luokkaa. Nyt verkon ylin kerros voidaan poistaa ja muuttaa kahta
luokkaa vastaavaksi, mutta alempiin jo opetettuihin kerroksiin ei
tarvitse kajota vaan ne merkitään ei-opetettaviksi. Tämän jälkeen
malli muokataan helposti uutta ongelmaa vastaavaksi. Osiossa
8.5 on esimerkki CNN-neuroverkon, opetusnäytteiden lisäämisen ja hienovirityksen käytöstä röntgenkuvien luokittelussa.
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Syväneuroverkkojen tutkimus jatkuu tiiviinä, ja lukuisia uusia
ratkaisuja on kehitetty erilaisiin ongelmiin ja sovelluksiin. Viitteessä (Liu ja muut, 2019) esitetään kattava katsaus syväoppimiseen perustuvista menetelmistä ja järjestelmäarkkitehtuureista
yhden keskeisen ja haastavan sovellusongelman, geneerisen
kohteiden ilmaisun näkökulmasta. Miten sitten voidaan löytää
kuhunkin sovellusongelmaan sopivin syväneuroverkkoratkaisu?
Tähän tarvitaan kokemusta eri vaihtoehdoista, vaihtoehtojen arviointia – ja runsaasti kokeilua. Voitaneenkin puhua ”käsintehdyistä” (handcrafted) arkkitehtuureista samaan tyyliin kuin perinteisiä piirteitä kutsutaan usein käsintehdyiksi piirteiksi.
Mitkä sitten olivat syitä siihen, että pääosin jo paljon aikaisemmin kehitetyt ratkaisut johtivat koneoppimisen läpimurtoon
vasta 2010-luvulla? Käytettävissä olevan digitoidun datan saatavuus on ehkä keskeisin tekijä. Aikaisemmin tietokoneita ei
käytetty yhtä laaja-alaisesti kuin nykyisin, eikä tarvetta suurille
datamäärille ollut. On sanottu, että jopa 90% käytettävissä olevasta datasta on luotu parin viime vuoden aikana. Uutta dataa
saadaan digitaalisessa muodossa tallennetusta musiikista, elokuvista, valokuvista, videoista, älypuhelinten kameroista ja muista
sensoreista, lääketieteen kuvantamislaitteista, videovalvontajärjestelmistä, sosiaalisesta mediasta yms. (Brynjolfsson & McAfee, 2017).
Toinen päätekijänä on huima laitteistokehitys. Syväneuroverkkojen opettaminen saattaa kestää viikkokausia, jopa käytettäessä
tehokkaita alun perin tietokonegrafiikkaa varten suunniteltuja
GPU-yksiköitä (Graphical Processing Unit). Aikaisemmin tähän
ei pystytty. Googlen DeepMind -yksikön perustajiin kuuluva
Shane Legg on kertonut, että tehtävä, joka vei vuonna 2017 yhden päivän yhdellä Googlen koneoppimista tukevalla TPUprosessoriyksiköllä (Tensor Processing Unit) varustetulla laitteistolla olisi vienyt 250 000 vuotta Intelin 80486 mikroprosessorilla vuodelta 1990 (Brynjolfsson & McAfee, 2017).
Lisäksi syväoppimisen käyttöä on merkittävästi edistänyt järjestelmien kehittämistä tukevien työkalujen avoin saatavuus, esimerkkeinä TensorFlow (Google), Keras, PyTorch, Caffe ja Cognitive Toolkit (Microsoft). Yleisimpien työkalujen vertailua esitellään mm. viitteissä (Opala, 2019), (Wiki-Deepsoft).
Yhä suurempi osa syväoppimista hyödyntävistä tekoälysovelluksista toteutetaan etäpalveluja käyttäen, joita esimerkiksi
Google, Amazon ja Microsoft tarjoavat ja saavat niistä paljon
tuloja itselleen. Käyttäjien kannettavissa tietokoneissa ja älypuhelimessa ei ole riittävästi laskentatehoa. Teholaskentaan kehitettyjä GPU-prosessoriyksiköitä voidaan saada pilvipalvelujen
kautta, jolloin älypuhelimissakin voidaan ajaa menestyksellä
monia esimerkiksi puheentunnistukseen ja konenäköön liittyviä
sovelluksia. Haittana on kuitenkin jatkuvan internet-yhteyden
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tarve. Pelkästään laitteistossa tapahtuvaa laskentaa varten tarvitaan yksinkertaisempia ja siitä johtuen vähemmän tarkkoja ratkaisuja. Alun perin graafisen tiedon käsittelyyn kehitettyjen
GPU-prosessoreiden markkinajohtajalle Nvidialle syväoppimisen valtava suosio on luonut runsaasti uusia markkinoita.
Syväoppimisen käytännön soveltamiseen liittyy useita riskejä,
jotka tähän teknologiaan panostavien yritysten on syytä huomioida. Peltarion-yrityksen erään tiimin laatima ”valkoinen paperi”
”Deep learning challenge: Lessons from the field” (Peltarion,
2018) kuvaa erilaisia käytännön ongelmia. Teknologiaan liittyviä haasteita ovat rajallinen läpinäkyvyys, vianhaku, esimerkiksi
alan asiantuntijoiden vähyyteen liittyvät resurssirajoitukset sekä
testaaminen.
Ihmiseen liittyviä haasteita ovat kulttuuriset erot, yksityisyys ja
turvallisuus sekä tarkoituksettomat takaisinkytkentäsilmukat,
jolloin järjestelmä voi esimerkiksi mukautua käyttäjän malliin
datan sijasta. Prosessien haasteita ovat kehittämisponnistuksen
arviointi, ohjelmiston ja laitteiston riippuvuuksien hallinta, järjestelmän toiminnan valvonta esimerkiksi tulevan datan muuttuessa, muuhun järjestelmään, esimerkiksi pilvipalveluihin ”liimaamiseen” tarvittava koodi ja tukijärjestelmät sekä tekoälyjärjestelmän kehittämisessä vaadittavien kokeiden hallinta.
Liiketaloudellisen vaikuttavuuden kannalta kriittisimpinä raportti pitää kehittämiseen vaadittavan ponnistuksen arviointia ja
resurssien rajoituksia. Seuraavina tulevat yksityisyyteen ja turvallisuuteen sekä muuhun järjestelmään liimaamisen ongelmat.
CNN-menetelmien väitetään usein toimivan biologisten hermostojen tiedon esitystapoja jäljitellen, sillä tuloksena saaduissa
neuroverkoissa on havaittu opetusnäytteiden yksityiskohtiin erikoistuneita piirreilmaisimia. Esimerkiksi silmälle voi rakentua
oma ilmaisimensa. Vastaavia on todettu niin hyönteisten kuin nisäkkäidenkin hermostoissa, jotka ovat kehittyneet vuosimiljoonien aikana. Nyt tällaista evoluutiota sanotaan tapahtuvan tietokoneiden sisuksissa muutamassa minuutissa.
Kyseessä on hyvin rajoittunut näkemys sillä ihmisen hermosto
on erikoistuneista osista koostuva järjestelmä, jossa aistit ja aivot
vuorovaikuttavat. Tällaisen kokonaisuuden tuottaminen on
toistaiseksi osoittautunut varsin vaativaksi haasteeksi.
Esimerkiksi banaanikärpäsessä on n. 100 000 neuronia (Zheng
ja muut, 2010), joiden antamalla ”älykkyydellä(?)” se pystyy
liikkumiseen, ruoan hankintaan ja kommunikoimaan. Ihmisen
toteuttamiin keinotekoisten neuroverkkoihin perustuvien
ratkaisujen kyvykkyys on ollut merkittävästi heikompi, ainakin
toistaiseksi. Jokaiselle on myös tuttua, että kärpänen vaikuttaa
oppivan jo ensimmäisestä lätkäisy-yrityksestä varovaisemmaksi.
Keinotekoiset neuroverkot eivät ole tähän vielä kyenneet.
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4.6

Ohjaamaton oppiminen

Usein sovelluksiin ei ole tarjolla valmiiksi luokiteltua dataa, jota
voisi käyttää ohjattuun oppimiseen. Silloin näytedatan malli
muodostetaan ns. ohjaamattoman oppimisen menetelmillä. Kuvan 4.19 mukaisesti ratkaisumalli on silloin dimensionaalisuuden pudottaminen tai ryvästys, riippuen olemassa olevasta etukäteistiedosta. Molempien käytön perustana on havainto, että
sovellutuksiin liittyvä korkeadimensioinen data ei sijaitse satunnaisesti data-avaruudessa, jos piirteiden valinta on edes jotensakin onnistunut.
ohjaamaton
oppiminen

ei tietoa
kategorioista
dimensioiden pudotusongelma

tarjolla tietoa
kategorioiden
lukumäärästä
klusterointi(ryvästys)ongelma

Kuva 4.19. Ohjaamattoman oppimisen menetelmäjako.
Tyypillisiä ohjaamattoman oppimisen sovelluksia ovat mm. videosisältöjen suositteluratkaisut ja kuluttajien käyttäytymistä
selvittävät data-analyysit, joiden perusteella muokataan markkinointia, tuotevalikoimaa ja tuotteiden sijoittelua.
Vakuutusyhtiöt analysoivat asiakkaitaan dimensioiden pudotusja ryvästysmenetelmillä riskianalyyseja ja hinnoittelua varten,
teollisuuden logistiikka ryhmittelee tilauksia kuljetuksiin samoin
keinoin, jne. Ohjaamatonta oppimista käytetään myös harvinaisten poikkeamien havaitsemiseen datasta, mm. lääketieteellisiä
kuvia analysoitaessa ja finanssialalla luottokorttipetosten tunnistamisessa.
Kohdassa 3.5.6 esitetyillä dimensionaalisuuden pudotuksilla
päästään arvioimaan datan rakennetta. Ryvästys voi puolestaan
olla tehokas ratkaisu, jos kategorioiden määrä tunnetaan edes
karkeasti. Dimensionaalisuuden vähentäminen on siksi usein ryvästystä edeltävä vaihe.
Dimensionaalisuuden pudotukseen pystytään käyttämään autoenkoodereiksi (kohta 3.5.5) kytkettyjä neuroverkkoja, jotka
ovat erinomaisia tuossa tarkoituksessa. Kuitenkin ryvästyksessä
niihin pohjautuvat ratkaisut eivät ole toistaiseksi menestyneet.
Niinpä ryvästyksessä nojataan edelleenkin perinteisempiin menetelmiin.
4.6.1

Ryvästysmenetelmät

Ryvästysmenetelmien periaatteena on jakaa näytedata ryhmiin,
joissa kussakin sijaitsevat näytteet ovat keskenään valituilla kriteereillä samankaltaisempia kuin ryhmien välillä (Duda ja muut,
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2001). Siksi ryvästysongelman ratkaisussa on valittava esitystapa, esimerkiksi piirteet, jotka kuvaavat näytedataa sekä etäisyysmitta, jolla arvioidaan näytteiden samankaltaisuutta. Tässä
mielessä ryvästys ja sen haasteet muistuttavat kohdassa 4.4.3 esitettyä kNN-luokittelijaa: tulos voi merkittävästi riippua etäisyysmitan ja piirteiden valinnasta sekä normalisoinneista.
Lisäksi tarvitaan ryvästyskriteeri, joka jotenkin vastaa ymmärrystä datan rakenteesta sekä onnistumismittari, jonka avulla ratkaisuun liittyvä iterointi kyetään automatisoimaan. Kuvassa 4.20
on esimerkkejä ihmisen tulkinnan kannalta mahdollisesti järkevistä ryvästyksistä neljässä kahden piirteen tapauksessa. Näytedatassa on usein juova- ja kehärakenteita, joiden luonne riippuu valituista piirteistä.
x2

x2

x1
x2

x1
x2

x1

x1

Kuva 4.20. Kolme erilaista klusterointiongelmaa.
Ryvästysmenetelmäksi valitaan aluksi ongelmaan parhaiten soveltuvaksi arvioitu. Ensimmäinen valinta on usein ns. ryväskeskusmenetelmä, jossa näytteiden samankaltaisuutta verrataan ryväskeskustaan. Suosittu k-means -ryvästys lähtee satunnaisesti
valituista alustaviksi k:sta ryväskeskuksiksi valituista näytteistä
iteroiden sen jälkeen seuraavin vaihein
1. Kukin datanäyte sijoitetaan siihen ryppääseen, jonka keskiarvo on lähinnä
2. Kunkin ryppään keskiarvo lasketaan uudelleen
3. Palataan vaiheeseen 1, jos yhdenkin ryppään keskiarvo
muuttui, muutoin tulos on valmis
Menetelmä ei aina tuota ihmisen mielestä tarkoituksenmukaista
lopputulosta, kuten kuva 4.21 havainnollistaa edellisen kuvan
datalle, kun k=4. Ryppäiden lukumäärä on tärkeä lähtötieto, sillä
k-means -menetelmä löytää aina k klusteria - oli niitä lopulta ihmisen mielestä useampia tai vähemmän - kuten kuva näyttää.
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x2
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x1
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x2

x1
x1
Kuva 4.21. Hahmotelmia k-means -ryvästyksen tuloksista.
Hierarkkiset liittyvyysmenetelmät toimivat toisinaan k-means ryvästystä paremmin. Niissä piirreavaruudessa lähellä toisiaan
sijaitsevat datanäytteet oletetaan etäämpänä olevia samankaltaisemmiksi. Kuva 4.22 osoittaa eräitä mahdollisia tuloksia.

x2

x2

x1

x1
x2

x2

x1

x1

Kuva 4.22. Hierarkkisen ryvästyksen tuloksia.
Hierarkkisissa menetelmissä ryppäiden rakentaminen etenee
joko data-avaruutta pilkkomalla tai lähtien yksittäisistä näytteistä. Ratkaisumallin etuna on tulosten helppo tulkittavuus,
mutta menetelmät sopivat huonosti suurille datanäytemäärille
laskennallisen kalleuden vuoksi.
Toteamme, että sekä k-means että hierarkkinen menetelmä eivät
kumpikaan anna ihmisen tähtäimessä alun perin olleita ryppäitä
jokaisessa tilanteessa. Toisinaan jopa yksittäiset poikkeavat
näytteet tai muutaman datanäytteen joukot voivat merkittävästi
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vaikuttaa ryvästystulokseen, kuten kuvassa 4.23 on havainnollistettu. Poikkeavat näytteet ovat yläoikealla ja k-means klusteroinnin k=3.
x2

Mihin ryppääseen nämä näytteet
olisi sijoitettava? Ihmiselle tämä
voi olla helppo tapaus toisin kuin
k-means -menetelmälle.

x1
Kuva 4.23 Poikkeavien näytteiden vaikutus klusterointiin.
Tällaisen tilanteeseen voidaan törmätä, kun näytedatan sisältämät kategoriat ovat epäbalanssissa tai mukaan on tullut mittausvirheitä. Poikkeavuuteen voi vaikuttaa myös jokin puute esitystavassa ja se voi korjautua löydettäessä sopiva uusi piirre.
Poikkeavat näytteet voivat johtaa ongelmiin, jos ryvästystuloksia käytetään ohjatun oppimisen syötteenä. Kuvan 4.23 tapauksessa osa alavasemmalla sijaitsevan ryppään näytteistä vaikuttaa
kategorisoituvan väärin poikkeavien näytteiden vaikutuksesta.
Monesti houkutuksena on poistaa sellaiset opetusnäytteistä,
mutta vastaavia tapauksia saattaa tulla vastaan käyttötilanteissa
Ryvästystuloksia on helppo tulkita väärin. Esimerkiksi kuvassa
4.24 on tehty k-means -ryvästys (k=2) kahden auton datalle talvella 2017-18. Data on projisoitu 2D -koordinaatistoon.

Kuva 4.24. Kahden auton käyttöä kuvaava näytedata.
Piirteitä on alun perin ollut neljä: polttoaineen keskikulutus, ulkolämpötila liikkeelle lähdettäessä, matka-aika ja keskinopeus.
On helppo erehtyä olettamaan ryppäiden edustavan eri autoja.
Todellisuudessa ne kertovat eniten lohkolämmittimen käytöstä
aamuisin ja kylmäkäynnistyksistä loppuiltapäivisin.
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Näytedataa on usein hyvin paljon ja korkeadimensioisena se voi
olla ihmiselle vaikeasti tulkittavaa. Minkä tahansa ryvästysmenetelmän antamat tulokset voivat silloin olla puhtaisiin arvauksiin rinnastettavissa. Niinpä ryvästämisen jälkeen tarvitaan aina
seuraavat tarkastelut, jotka ankkuroivat analyysitulokset sovellukseen:
•
•
•
4.7

ovatko saadut ryppäät kenties sattuman tuotosta vai edustavatko ne todellisia datan rakenteita?
onko ryppäiden lukumäärä sovelluksen kannalta järkeenkäypä?
voisiko ryvästystulos olla jotenkin parempi?
Vahvistusoppiminen

Läheskään kaikissa sovelluksissa ei ole tarjolla kategoriatietoa
tai etukäteisdataa. Sen sijaan niissä voi olla tarjolla positiivista
ja negatiivista palautetta tehdyistä ratkaisuista, jolloin oppiminen voi perustua yrityksiin ja erehdyksiin.
Vahvistusoppiminen sopii tällaisiin sovelluksiin hakemaan toimintastrategia tai ratkaisu, josta tulee eniten positiivista palautetta (Sutton & Barto, 1998) Tavoitteena on jatkuva oppiminen, myös unohtaen, mikä mahdollistaa muuttuvissa tilanteissa
selviämisen. Kuvassa 4.25 agentti on ympäristössään toimiva tekoäly, joka voi navigoida ympäristössään ja muuttaa sitä, saaden
mittaustietoa sekä palautetta toimistaan.
positiivinen tai
negatiivinen palaute

ympäristö
tilatieto tai havainto
toiminto

agentti

Kuva 4.25. Vahvistusoppimisen perusasetelma (© 123RF).
Vahvistusoppiminen sijoittuu ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen välimaastoon, ja tarvitsee sovelluksia, joissa sen palautenälkää pystytään palvelemaan automaattisesti. Ongelmana on näet
suuri tarvittu palautteiden määrä ja hidas oppiminen.
Peleissä suuret palautemäärätarpeet pystytään tyydyttämään simulaatioiden avulla, mitä menettelyä on käytetty mm. Google
DeepMindin AlphaGo -ohjelmassa, joka on yhdistelmä Monte
Carlo -simuloinnein tehtyä vahvistusoppimista ja syviä neuroverkkoja (osio 5.3).
Q-oppiminen on suosittu vahvistusoppimismenetelmä (Watkins
& Dayan, 1992). Se on ns. mallivapaa, eikä sellaisena mallinna
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ympäristöään vaan kohtelee sitä tilakoneen, jossa agentti on aina
jossakin tilassa. Kukin tila sisältää kaiken tiedon ympäristöstä.
Q-funktio palauttaa tietystä toimenpiteestä odotetun palautteen,
kun siihen syötetään tilatieto ja kyseinen toimenpide. Alussa Qfunktio palauttaa kaikille tiloille ja toimenpiteille vakioarvon,
esimerkiksi 0:n.
Myöhemmin kun agentti on hankkinut enemmän tietoa, Q-funktio antaa kussakin tilassa mahdollisille toimenpiteiden palautearvoille paremmin paikkansa pitäviä arvioita. Käytännössä Qarvo on palaute pidemmän aikavälin tavoitteen suhteen eli ohjaa
valitsemaan toimenpiteen sitä kohti. Vahvistusoppimisen havainnot ja toimenpiteet puolestaan tuottavat Q-arvoja.
Tarkastellaan vahvistusoppimista yksinkertaistetussa tapauksessa, jossa yöllä singulariteetin yllättäen saavuttanut androidi
herää laboratoriossa. Se lähtee etsimään ulko-ovea porraskäytävään käyttäen Q-oppimista.
Laboratorion kuvassa 4.26 esitetty pohjapiirros on androidille
aluksi tuntematon. Esitämme ongelman myös graafina, jossa
huoneet vastaavat Q-oppimisen tiloja. Porraskäytävä on yksi tiloista. Ovista voi kulkea molempiin suuntiin.
porraskäytävä

3

huone 1

huone 2
porraskäytävä

1

2

huone 3

Kuva 4.26. Q-oppimisen yksinkertainen sovellusongelma.
Siirtymät ovien kautta huoneesta toiseen ovat toimenpiteitä. Porraskäytävään pääsy on palautearvoltaan R = 10 ja muihin huoneisiin pääsy R = 0. Huoneessa ja porraskäytävässä pysymisen palkkio R = -1. Kaikki Q-arvot alustetaan arvoon -1. Käytännössä
palautearvojen valinta on mielivaltaista, kunhan määränpäällä
on arvoista suurin.
Androidi valitsee kussakin nykytilassaan yhden mahdollisen toimenpiteen ja selvittää kunkin mahdollisen seuraavan tilan kautta
korkeimman saavutettavan Q-arvon siihen mennessä hankitun
tiedon pohjalta. Se päivittää Q-arvoja yksinkertaisella yhtälöllä
Q(tila,toimenpide) = Palkkio(tila, toimenpide) +
parametri *Maksimi(Q(seuraava tila,
mahdolliset toimenpiteet))
Asetetaan parametriksi (liki) mielivaltaisesti 0.5.
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Nyt huoneesta 1 huoneeseen 2 siirtyminen merkitään
Q(1,2) = R(1,2)+0.5*Max(Q(2,2),Q(2,1),…)),
missä R(1,2) on palkkio oven läpi pääsystä huoneeseen 2. Huoneesta 2 muualle tapahtuvien siirtymien Q-arvot on kaikki oletettu alustetuiksi -1:ksi.
Androidi ei vielä tunne kaikkia mahdollisuuksia, mutta tällä ei
ole alustusoletusten vuoksi väliä. Esimerkiksi alustus Q(2,2) = 1 tarkoittaa, että huoneessa 2 yksi mahdollinen toimenpide on
pysyä siellä.
Koska R(1,2) = 0 ja kaikki Q-arvot -1, niin
Q(1,2) = 0 +0.5*(-1) = -0.5
Ihmisinä olisimme tietenkin jo tässä vaiheessa voineet todeta,
että jos huoneesta 1 pääsee huoneeseen 2, niin silloin myös päinvastoin ja Q(2,1) = 0. Androidimme on kuitenkin vasta oppimisensa alussa. Päivitämme nyt Q -arvoja kuitenkin vain kussakin
tilassa eli huoneen 2 osalta vasta siellä.
Jos androidi pysyy huoneessa 1, niin R(1,1) =-1, Q(1,1) = -1 ja
Q(1,2) = 0
Q(1,1) = R(1,1)+0.5*Max(Q(1,2) = -1+0.5*0 = -1
Androidi toteaa nyt
Q(1,2) > Q(1,1),
joten se siirtyy huoneeseen 2. Toteamme, että Q(1,2) = -0.5 ja
Q(1,1) = -1. Jälkimmäinen arvo ei ole alustukseen verrattuna
muuttunut. Nyt huoneessa 2 androidi havaitsee kolme ovea, joihin liittyen Q-arvojen päivitykset ovat
Q(2,2) = R(2,2)+0.5*Max(Q(2,1), Q(2,3), Q(2,P)) =
-1+ 0.5*Max(0, -1, 10)) = 4
Q(2,1) = R(2,1)+0.5*Max(Q(1,1), Q(1,2)) =
0+ 0.5*Max(-1, -0.5)) =-0.25
Q(2,3) = R(2,3)+0.5*Max(Q(3,3), Q(3,2), ...) =
0 + 0.5*Max(-1,…)) = -0.5
Q(2,P) = R(2,P)+0.5*Max(Q(P,P),…) =
10 + 0.5*Max(-1,…) = +9.5
Nyt androidi toteaa, että Q(2,P) on päivitetystä vaihtoehdoista
suurin, joten se siirtyy porraskäytävään (P). Siellä se laskee seuraavat Q-arvot, joissa käytämme yllä laskettuja tuloksia.
Huomaa, että kaikki arvot päivitetään samanaikaisesti, jolloin
Q(P,P):n päivityksessä Q(P,2 ) = 0 oven P->2 mukaisesti. Vasta
tämän askeleen jälkeen Q(P,2 )= 4.75
Q(P,2) =
R(P,2)+0.5*Max(Q(2,2), Q(2,1), Q(2,P),Q(2,3)) =
0+ 0.5*Max(4 ,-0.25, 9.5, -0.5)) = 4.75

98

Q(P,3) = R(P,3)+0.5*Max(Q(3,3), Q(3,2),Q(3,P) =
0 + 0.5*Max(-1, -1, -1)) = -0.5
Q(P,P) = R(P,P)+0.5*Max(Q(P,P), Q(P,2),Q(P,3)) =
-1 + 0.5*Max(-1, 0, 0) = -1
Koska Q(P,2) on suurin, androidi siirtyy takaisin huoneeseen 2.
Siellä Q-arvoja päivitetään jälleen
Q(2,2) = R(2,2)+0.5*Max(Q(2,1), Q(2,3), Q(2,P)) =
-1+ 0.5*Max(-0.25, -0.5, +9.5) = 3.75
Q(2,1) = R(2,1)+0.5*Max(Q(1,1), Q(1,2)) =
0+ 0.5*Max(-1, -0.25)) =-0.125
Q(2,3) = R(2,3)+0.5*Max(Q(3,3), Q(3,2), ...) =
0 + 0.5*Max(-1,…)) = -0.5
Q(2,P) = R(2,P)+0.5*Max(Q(P,P),Q(P,3),Q(P,2)) =
10 + 0.5*Max(-1, 0.5,4,75) = +12.375
Toteamme nyt, että androidi on päivittänyt joukon Q-arvoja,
osan niistä kahteenkin kertaan ja päivitys jatkuu iteratiivisesti
yksinkertaisen algoritmin puitteissa. Pystymme löytämään reitin
seuraamalla korkeimpia Q-arvoja.
Yleensä sovelletut päivitysyhtälöt ovat hieman monipuolisempia
kuin nyt käytetty. Lisäksi oppimisen suuntaamiseen liittyy löysiä
sovelluskohtaisia ohjausmekanismeja.
Vahvistusoppimisen sovelluksia on mm. finanssisovelluksissa
osakekaupan strategioiden jatkuvassa parantamisessa, logistiikassa, internet-palveluissa ja robotiikassa. Esimerkiksi kävelemään oppivien robottien teknologian takana on osin vahvistusoppiminen. Tällä tekniikalla on opittu pelaamaan konsolipelejä
kameran antaman tiedon avulla tuntematta aluksi sääntöjä sekä
kehittämään ns. chatboteja, jotka kykenevät pitämään ihmisen
mielenkiinnon yllä jatkuvasti.
4.8

Takaisinkytkeytyvät neuroverkot (RNN)

Syvät neuroverkot eivät sellaisinaan kykene oppimaan yksi kerrallaan syötettyjen datanäytteiden keskinäisiä ajallisia tai sekventiaalisia riippuvuuksia. Tämä on ongelmallista esimerkiksi
kielen käsittelyyn perustuvien sovellusten kehittämisessä, sillä
tekstissä seuraavien uusien sanojen tulkinnat voivat riippua edeltäneistä. Samalla tavalla vaikkapa automatisoidussa asiakaspalvelussa käytettyjen chatbotien seuraavat valinnat riippuvat aiemmista vaiheista. Lisäksi näissä esimerkeissä yksittäisen syötedatan on toisinaan tuotettava useita peräkkäisiä lähtöjä tai syötesekvenssistä on ehkä joskus saatava vain yksittäinen vaste.
Tällaisissa luonnollisen kirjoitetun ja puhutun kielen tai jatkuvien signaalien analysointitarpeissa sovelletaan usein takaisinkytkeytyviä neuroverkkoja (Recurrent Neural Networks, RNN)
(Rumelhart, 1986). Niillä voidaan mallintaa dataa, jossa on ajal-
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lista keskinäisriippuvuutta, esimerkiksi havaitsemaan poikkeuksellisia tilanteita vaikkapa teollisuuden pyörivien koneiden keskeytyksettä tuottamasta kunnonvalvontadatasta.
Takaisinkytkeytyvän neuroverkon periaate on yksinkertaistettuna esitetty kuvassa 4.27. Rakenne perustuu tavalliseen syvään
neuroverkkoon, johon on lisätty yhteys lähtökerrokselta piilokerrokselle ja myös piilokerrosten välille. Seurauksena lähtökerroksen neuronit vaikuttavat takaisinkytkennän kautta omiin
syötteisiinsä. Tämän ansiosta neuroverkko voi painoarvoissaan
periaatteessa sisältää kaikkien aiempien syötteiden informaation, joten sillä voidaan oppia ajallisesti toisistaan riippuvia piirteitä. Näin aikariippuvan datan käsittely ja siitä ennustaminen
mahdollistuvat.
syötekerros

piilokerrokset

takaisinkytkennät

lähtökerros

Kuva 4.27. Takaisinkytkeytyvä neuroverkko.
Perusmuodossaan takaisinkytkeytyvät neuroverkot eivät kykene
mallintamaan dataa kuin lyhyistä aikasarjoista. Ikävästi ongelma
pahentuu syvillä neuroverkoilla, jollaisten kapasiteetti olisi sinänsä tarpeen monimutkaisemmissa ja suuremmissa ongelmissa.
Pidempien sekvenssien tarpeisiin on kehitetty ns. pitkän työmuistin verkot (Long Short-Term Memory, LSTM) (Hochreiter
& Schmidhuber, 1997). Termillä viitataan ihmisen muutaman
sekunnin mittaiseen työmuistiin, jonne tieto tulee aistimuistista.
Työmuistista tieto voi tallentua pitkäaikaismuistiin – tai unohtua.
LSTM-toteutuksen keskiössä on piilokerroksissa ylläpidettävä
ns. solun tila, jolla mallinnetaan pidemmän aikavälin riippuvuuksia. Tämä antaa RNN:lle mahdollisuuden tunnistaa olennaista dataa ja ohjata se takaisinkytkennällä muistettavaksi. Vastaavasti vähemmän olennainen data voidaan unohtaa.
Puheentunnistuksessa saavutetut suuret edistysaskeleet ovat pitkälti LSTM- tutkimuksen tulosta. Tuollaisen sovelluksen kehittämiseen tarvitaan ohjattua opettamista eli luokiteltuja puhenäytteitä, jotka syötetään verkolle opettaen foneemi tai sana kerrallaan, kunnes on saavutettu haluttu tunnistuskyky. Neuronien
painoarvojen muokkaukseen käytetään verkon takaisinkytkentöjen vuoksi vastavirta-algoritmista muokattua varianttia (BPTT,
Back-Propagation Through Time).
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LSTM -menetelmän ennustamiskykyä on demonstroitu mm. automaattisessa sävellysten ja käsinkirjoitetun tekstin generoinnissa, tekstuaalisten kuvausten tuottamiseen videosisällöistä,
osakemarkkinoiden kehittymisen analysoinnissa, jne. Käytännössä LSTM-menetelmää tai syviä konvolutionaalisia neuroverkkoja CNN) käytetään sovellusten toteuttamiseen kombinaatioina. Esimerkiksi alkukäsittely voidaan käyttää CNNmenetelmiä, välivaiheessa valjastetaan käyttöön LSTM- ja lopuksi ns. monikerros-perceptron-verkot.
4.9

Koneoppimisen tulosten mittarointi

Useimpien koneoppimismenetelmien suorituskyky poikkeaa toivotusta, jos käytetty opetusdata ei ole balansoitua (Davis &
Goadrich, 2006). Tämä tarkoittaa kaikkien tunnistettavien luokkien näytteitä olevan käytettävissä suunnilleen saman verran.
Esimerkiksi monissa lääketieteeseen liittyvissä luokitteluongelmissa suurin osa tarjolla olevista näytteistä voi olla normaaleja,
sillä poikkeamat ovat harvinaisia, finanssialalla luottokorttipetoksia on suhteessa hyvin vähän valtavassa maksutapahtumamäärässä, jne.
Suurin osa datasta voi siis olla ns. negatiivisia tapauksia, mutta
havaitsematta jäävä ongelma voi olla kohtalokas tai käydä erittäin kalliiksi. Virheellisen luokittelun kustannus ei siis ole kaikissa tapauksissa sama.
Samalla kun raakadatan saatavuus on digitalisoitumisen myötä
helpottunut, datan epäbalanssista on tullut kasvava ongelma. Balansoimatonta opetusdataa pyritään usein balansoimaan joko alitai ylinäytteistäen.
Alinäytteistyksessä poimitaan käytettäväksi satunnaisesti vakkapa 10% opetusmateriaalin enemmistöluokkien näytteistä. Jos
epäbalanssi on alun perin luokkaa 1:100, balansoinnissa päästään tilanteeseen 1:10, mutta uudeksi ongelmaksi voi tulla olennaisen datan mallinnuksessa tarvitun informaation menetys.
Ylinäytteistyksessä monistetaan satunnaisesti valittuja vähemmistöluokkien näytteitä, kuvien tapauksessa esimerkiksi peilattuina ja eri kierroilla, mutta tästä voi seurata ns. ylisovittuminen
ja liian optimistinen käsitys opitun mallin suorituskyvystä. Monesti opetusnäytteillä saavutetaan silloin esimerkiksi 99% luokittelutarkkuus, mutta vain niille. Uuden materiaalin tapauksessa
tarkkuus voi romahtaa.
Oletetaan seuraavaksi ongelmana olevan luokittelun kategorioihin positiivinen vs. negatiivinen, jossa positiiviset tapaukset ovat
harvinaisia. Tyypillisessä sovelluksessa ei kyetä saavuttamaan
tilannetta, jossa kategoriat erottuisivat täydellisesti. Monessa tapauksessa pystymme kuitenkin säätämään päätöskynnystä kuvan 4.28 kategorioiden jakaumille havainnollistamaan tyyliin.
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väärät
todelliset
negatiiviset
negatiiviset

väärät
positiiviset

todelliset
positiiviset

1.0

0.0
päätöskynnys

Kuva 4.28. Kahden kategorian luokitteluongelman virheet.
Jokaiselle päätöskynnyksen arvolle saamme joukot
•
•
•

”todelliset negatiiviset”, jotka kuvassa ovat negatiivisia näytteitä päätöskynnyksen vasemmalla puolella,
”väärät negatiiviset”, jotka ovat positiivisia näytteitä, mutta
luokiteltu negatiivisiksi, sillä osuvat piirteiltään päätöskynnyksen vasemmalle puolelle, ja
”väärät positiiviset” ja ”todelliset positiiviset”, jotka ovat
vastaavasti kynnyksen oikealla puolella.

Balansoidussa tapauksessa tulos esitetään usein n. ROC-käyrällä
(Receiver-Operating Characteristics), jonka nimi juontaa toisen
maailmansodan aikaisesta tavasta mitata tutkahavaintojen tarkkuutta. Kuvassa 4.29 on tyypillinen ROC-kuvaaja. Mitä enemmän pinta-alaa on käyrän alapuolella, sen parempi tulos.
1.0
todellisten
positiivisten
osuus

0.0

väärien positiivisten osuus

1.0

Kuva 4.29. Ns. ROC-käyrä.
ROC-käyrä mittaa päätöskynnyksen oikealle puolelle osuvien
”todellisten positiivisten” osuutta” samalle puolelle ilmaistujen
”väärien positiivisten” funktiona. Diagonaalisuora esittää satunnaisesti luokittelemalla saatua tulosta.
Tarkkuus-saanti (precision-recall) -kuvaajat ovat usein parempi
menettely balansoimattomissa tilanteissa, joissa positiivisten
näytteiden osuus materiaalista on pienempi. Tarkkuus mittaa,
kuinka iso osa tietyn luokittelualgoritmin saamista tuloksista on
merkityksellisiä, jottei relevantti tieto hautaudu tuloksiin (tarkkuus/precision). Saanti puolesta kertoo, kuinka iso osa merkityksellisestä tiedosta löydettiin haussa.
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Koska fokus on vähemmistökategoriassa, enemmistöä edustavat
“todelliset negatiiviset” ovat määrityksestä ulkona. Kuva 4.30
havainnollistaa tarkkuus-saanti -tuloksia kolmen eri luokittelijan
tapauksesta, kun kynnystä on laskettu, jolloin lopulta on saatu
kaikki positiiviset näytteet. Samalla tarkkuus on kuitenkin pudonnut ”väärien positiivisten” osuuden kasvaessa. Käyristä
alimman tulos on luonnollisesti heikoin.
1.0
tarkkuus/
precision

0.0

saanti/recall

1.0

Kuva 4.30. Tarkkuus-saanti -käyrät kolmelle luokittelualgoritmille havainnollistettuna.
Balanssitilanteesta riippuen molemmat käyrät antavat tärkeää
tietoa luokittelun suorituskyvystä. Tyypillisesti sovellusta kehitettäessä haetaan näet erityisesti tietoa, pettääkö luokittelu jossakin tilanteessa vyörynomaisesti. Tämän rinnalla yksittäiset ”virheettömyys” tai ”tarkkuus” -luvut ovat usein vähemmän kiinnostavia ja epäbalanssitapauksessa harhaanjohtavia.
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5

Tekoälyn sovelluksia

Tekoälyn sovelluksia on hyvin monentyyppisiä. Huomattava
osa tähänastisista liittyy koneaistimiseen, jolloin voidaan soveltaa hahmontunnistuksen ja koneoppimisen menetelmiä. Puheen
ja kuvan tunnistaminen ovat tyypillisiä esimerkkejä.
Koneoppiminen tuo uusia työkaluja massiivisen datan (big data)
analyysiin, täydentäen perinteisiä tilastollisia menetelmiä. Sovellusalueita on esimerkiksi lääketieteellisten tietokantojen ja
väestörekisterien sisältämien tietojen analyysissä sekä bisnes-sovelluksissa.
Erilaisissa peleissä, kuten shakki ja Go (kuva 5.1), tekoälyohjelmat ovat voittaneet parhaat ihmispelaajat. Peleissä on yleensä
siirtovaihtoehtoja rajallinen määrä, satunnaisuudella on olematon tai vain pieni rooli, ja toimintaympäristö pysyy muuttumattomana.

Kuva 5.1. Go-pelissä rajataan aluetta vastustajalta. (© 123RF)
Täysin itsenäisesti ajavat ajoneuvot ovat esimerkki hyvin haastavasta tilanteesta. Toimintaympäristö on vain osittain havaittavissa ja muuttuu jatkuvasti, tulokseen vaikuttavat myös muiden
ajajien ja jalankulkijoiden toimenpiteet, satunnaisuudella on
suuri rooli ja erilaisia mahdollisia tilanteita on rajaton määrä.
Russell ja Norvig (2010) jakavat taulukkojen 5.1 ja 5.2 mukaisesti sovellusten tehtäväympäristöt ja niiden ominaisuudet eri
tyyppisiksi käyttäen luvussa 2 esiteltyä agenttien käyttöön liittyvää periaatetta. Esitetty jako on kuitenkin joissakin tapauksissa
tulkinnanvarainen riippuen yksittäisestä sovellusongelmasta ja
sen ratkaisusta.
Tehtävää suorittavalla agentilla voi sensorin tuottama tieto olla
täysin tai osittain havaittavissa. Shakissa se on täysin havaittavissa, autonomiset autot voivat nähdä sensoreillaan sen hetkisen
toimintaympäristön osittain.
Joissakin tehtävissä suorittavia agentteja on yksi, esimerkiksi
ristisanatehtävässä, kuvan luokittelussa ja puheen tunnistuksessa. Shakissa pelaajia on kaksi, mutta autonomisessa autossa
agentteja on monta otettaessa huomioon mm. muun liikenteen ja
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jalankulkijoiden toiminnot. Samoin on monisuuntaisessa dialogissa eli vuoropuhelussa, jossa kone pyrkii lähes luonnolliseen
keskusteluun toisen ihmisen tai useiden ihmisten kanssa.
Jos toimintaympäristön seuraava tila on täysin riippuvainen nykytilasta ja seuraavasta toimenpiteestä, on kyseessä deterministinen ympäristö. Shakki sekä kuvan luokittelu tai puheen tunnistaminen neuroverkkomenetelmällä ovat esimerkkejä tällaisista.
Pokeriin, backgammoniin ja erityisesti autonomisiin autoihin
liittyy satunnaisuutta. Taulukko 5.1 esittää tätä näkökulmaa kategorisointiin.
Taulukko 5.1. Tehtäväympäristöjä havaittavuuden, agenttien
määrän ja deterministisyyden perusteella kategorisoituina
Tehtäväympäristö

Havaittavissa

Agentteja

Determinist.

Ristisanatehtävä

Täysin

Yksi

Determinist.

Shakki kellolla

Täysin

Monta

Determinist.

Pokeri

Osittain

Monta

Satunnainen

Backgammon

Täysin

Monta

Satunnainen

Puheentunnistus

Täysin

Yksi

Determinist.

Kuvan luokittelu

Täysin

Yksi

Determinist.

Osia poimiva robotti

Osittain

Yksi

Satunnainen

Autonominen auto

Osittain

Monta

Satunnainen

Monisuunt. dialogi

Osittain

Monta

Satunnainen

Data-analyysi

Täysin

Yksi

Determinist.

Mikroilmeet
Emootiotilan
seuranta

Osittain

Yksi

Satunnainen

Osittain

Monta

Satunnainen

Tehtäväympäristön kategorisointiin liittyy myös tehtävien dynaamisuus, havaintojen ja jaksollisuuden luonne. Tätä on tarkasteltu taulukossa 5.2.
Jaksollisessa tehtäväympäristössä agentin toiminta voidaan jakaa jaksoihin, kukin niistä käsittää havaitsemisen ja sen jälkeen
toiminnon. Kuvan ja puheen tunnistaminen luokittelumenetelmällä ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta. Sekventiaalisessa (peräkkäisessä) ympäristössä nykyinen päätös voi vaikuttaa kaikkiin tuleviin päätöksiin. Shakki, monisuuntainen dialogi ja autonomiset autot ovat hyviä esimerkkejä.
Staattisessa ympäristössä, esimerkiksi ristisanatehtävässä
agentti voi suorittaa nykyisen toiminnon ilman että ympäristö
sen aikana muuttuu. Dynaamisessa ympäristössä tilanne muuttuu jatkuvasti, esimerkiksi autonomisissa autoissa tai monisuuntaisessa dialogissa. Puolidynaamisessa ympäristössä ympäristö
ei muutu, mutta agentin suorituskykyyn liittyvä mitta muuttuu.
Shakki on selvästi puolidynaaminen.
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Taulukko 5.2. Tehtäväympäristöjä jaksollisuuden, staattisuuden
ja diskreettiyden perusteella tarkasteltuna
Tehtäväympäristö

Jaksollisuus

Staattisuus

Diskreettiys

Ristisanatehtävä

Sekvent.

Staattinen

Diskreetti

Shakki kellolla

Sekvent.

Puolidyn.

Diskreetti

Pokeri

Sekvent.

Staattinen

Diskreetti

Backgammon

Sekvent.

Staattinen

Diskreetti

Puheentunnistus

Jaksollinen

Staattinen

Jatkuva

Kuvan luokittelu

Jaksollinen

Puolidyn.

Jatkuva

Osia pomiva robotti

Jaksollinen

Dynaaminen

Jatkuva

Autonominen auto

Sekvent.

Dynaaminen

Jatkuva

Monisuunt. dialogi

Sekvent.

Dynaaminen

Jatkuva

Data-analyysi

Jaksollinen

Staattinen

Diskreetti

Mikroilmeet

Jaksollinen

Puolidyn.

Jatkuva

Dynaaminen

Jatkuva

Emootiotilan seuranta Jaksollinen

Ympäristön tila on diskreetti silloin kun tehtävän suorittamiseen
vaaditaan äärellinen määrä havaitsemisia ja toimintoja. Shakki
ja useimmat pelit ovat tällaisia. Autolla ajaminen on jatkuvatoimista. Sekä oma että muiden ajoneuvojen nopeudet ja sijainnit
muuttuvat jatkuvasti ajan kuluessa. Myöskin monet ajajan
(agentin) toiminnot ovat jatkuvia, esimerkiksi ohjauspyörän ja
jarrun asennot.
Vaikeimmat sovellukset ovat sellaisia, jotka ovat osittain havaittavissa, on useita agentteja, satunnaisuutta, sekventiaalisuutta,
dynaamisuutta ja jatkuvatoimisuutta. Autonomiset autot (osio
5.4) ja monisuuntainen dialogi (osio 5.2) ovat näiden ominaisuuksien perusteella erittäin vaikeita sovelluskohteita tekoälylle.
Myöskin ihmisen emootiotilan luotettava tunnistaminen ja seuranta on hyvin haastavaa (luku 9).
Tässä luvussa esitellään lyhyesti muutamia tämän päivän tekoälyn keskeisiä sovellusalueita, lukuun ottamatta konenäköä, jota
käsitellään luvuissa 6-9.
5.1

Puheentunnistus ja henkilökohtaiset avustajat

Tekoälyn ja koneoppimisen huomattava edistyminen viime vuosina on nähty etenkin puheentunnistuksessa. Aikaisemmin tunnistaminen oli liian epäluotettavaa ja taustamelu teki tunnistamisen mahdottomaksi. Koneoppimisen ”guruihin” kuuluva professori Andrew Ng on ennustanut, että tunnistustarkkuuden kasvaessa 95%:sta 99%:iin, puheentunnistuksesta tulee pääasiallinen
tapamme kommunikoida tietokoneiden kanssa.
Tämä neljä prosenttia on häiritsevän epäluotettavan ja erittäin
käyttökelpoisen välinen ero. Massiivisen opetusdatan ja syväoppimismenetelmien ansiosta tämä ero on nyt melkein kurottu
umpeen. Puheentunnistus esimerkiksi älypuhelimessa on tullut
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muutamassa vuodessa niin luotettavaksi, että sitä voi käyttää esimerkiksi Google-hakuihin. Englannin kielistä tekstiä pystyy
kääntämään suomen kielelle jo ymmärrettävän hyvin, vaikkakin
täydellinen kääntäminen vaatisi jo kielen sisällön ymmärtämistä.
Suomesta englantiin käännöksissä on kuitenkin vielä merkittävästi parantamisen varaa, joskin tulos on usein ymmärrettävissä.
Automaattinen puheentunnistusjärjestelmä koostuu kolmesta
päätietämyslähteestä: 1) akustinen malli, 2) foneettinen sanavarastomalli ja 3) kielimalli (Fohr ja muut, 2017). Akustinen malli
luonnehtii kielen äänteitä, etupäässä puheen foneemeja ja ylimääräisiä ääniä (tauot, hengitys, taustakohina yms.). Foneettinen
sanavarastomalli sisältää ne sanat, jotka järjestelmä voi tunnistaa
erilaisine lausumistyyleineen. Kielimalli sisältää tietoa kielen
peräkkäisten sanojen mahdollisista sekvensseistä.
Akustisissa malleissa ovat ns. kätketyt Markovin mallit (Hidden
Markov Models, HMM) olleet vakiomenetelmä puheen dynaamisten vaihteluiden huomioimiseksi. Syväneuroverkkoja voidaan käyttää HMM:n yhteydessä akustisessa mallinnuksessa
sekä korvaamaan kielimallissa perinteinen ns. n-gram -malli,
joka arvioi puheen tai tekstin seuraavan sanan joidenkin edellisten sanojen perusteella (kuva 5.2).
puhesignaali
”tekoälyn
haasteet”
piirteiden
irrotus

tunnistustulos
”tekoälyn
haasteet”

puhenäytteiden
piirrevektorit
..

piirteiden laskentaan sovelletaan
usein erästä kosinimuunnoksen
varianttia
piirrevektorit lasketaan monesti
10 ms pituisille ajallisesti osin
päällekkäisille näytteille

..

kätkettyyn Markovin malliin perustuva tunnistin
foneemit
akustinen malli

sanat

ääntämismalli

sanasekvenssit

kielen malli

Kuva 5.2. Puheentunnistusmenetelmän periaate (n-gram).
Nykyisissä järjestelmissä tilastolliset akustiset mallit ja kielimallit sekä jossakin määrin myös sanavarasto- ja lausumismallit estimoidaan käyttämällä valtavia audio- ja tekstitietokantoja.
Isoilla internet-yhtiöillä on tämän vuoksi ollut kehitystyössä etulyöntiasema.
Viime aikoina on kiinnitetty kasvavaa huomiota ns. sekvenssistä-sekvenssiin malleihin. Tällaisiin on käytetty esimerkiksi takaisinkytkeytyviä RNN-neuroverkkoja (Recurrent Neural Networks), jotka ovat erityisen soveliaita uuden datan synnyttämiseen tai järjestelmän tulevan tilan ennustamiseen ajallisesti aikaisempien tapahtumien perusteella (ks. luku 4).
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Tavoitteena ovat täysin neuraaliset mallit, korvaamaan perinteisen menetelmän kolme eri vaihetta. Tällaisen järjestelmän opettaminen on yksinkertaisempaa kuin em. kolmivaiheisen menetelmän. RNN-verkon inspiroimat LSTM (Long Short-Term Memory) -mallit käyttävät verkkoon rakennettuja muistisoluja tiedon väliaikaiseen varastointiin, mikä tekee niistä RNN:ää parempia pidemmän sekventiaalisen datan, kuten puheen tai tekstin mallintamiseen, sillä ne sallivat sekä lyhyt- että pitkäkestoisen datan huomioonottamisen.
Puhe- ja ääniohjauksella tulee olemaan lukuisia sovelluksia esimerkiksi asiakaspalvelussa (Aittokoski, 2018a), joka on jo tuttua
pankkien puhelinpalveluista liittyen siihen mitä asiakkaan asia
koskee. Helsinkiläisen suomenkielistä puheentunnistusta kehittävän Speechgrinder yhtiön toimitusjohtajan Hannes Heikinheimon mukaan ääniohjattuja asiakaspalvelusovelluksia tulevat
olemaan mm. lentokenttien check-in, asiointi pankkiautomaateilla, ruoan ostaminen pikaruokapaikasta, hotelliin kirjautuminen. Myöskin autoihin puheohjauksen odotetaan tulevan vakiovarusteeksi erilaisten toimintojen kuten lämmityksen tai navigaattorin ohjaukseen, vapauttaen kuljettajan keskittymään itse
ajamiseen.
Puheentunnistusteknologian voimakkaan kehityksen ansiosta
johtavat tekoälyteknologian yritykset, kuten Amazon, Apple,
Google ja Microsoft, ovat kehittäneet järjestelmiä ja työkaluja
puheella tapahtuvaan ihmisen ja koneen vuorovaikutukseen.
Näiden ja joidenkin muiden yritysten vastaavat tuotteet kilpailevat keskenään ja niitä tarjotaan usein myös kolmansille osapuolille heidän tuotekehitystään varten.
Alexa on Amazonin pilvipohjainen äänipalvelu, joka lienee käytössä jo yli 100 miljoonassa kohteessa. Sen työkaluja, sovellusliityntöjä (API), referenssiratkaisuja ja dokumentaatiota hyödyntäen on helpohkoa kehittää puheentunnistusta hyödyntäviä käyttöliittymiä erilaisiin tarpeisiin. Amazon Echo on erittäin suosituksi tullut puheohjauksella ohjattava kaiutin, joka liitetään älypuhelimeen Bluetoothin avulla. Myös muut valmistajat ovet esitelleet vastaavia tuotteita. Älykaiutin mahdollistaa erilaisten
palvelujen saamisen kotiin puheohjauksella pilvipalvelujen ja
internetin avulla.
Siri on Applen omia tuotteitaan varten kehittämä virtuaalinen
apulainen, joka käyttää sille puheella tehtyjä kyselyjä ja luonnollisen kielen käyttäjäliittymäänsä vastamaan kysymyksiin, tekemään suosituksia ja suorittamaan erilaisia toimintoja internetpalvelujen kautta. Google Assistant on virtuaalinen apulainen,
joka on saatavissa mobiililaitteisiin, älykoteihin ja autoihin. Sitä
voivat hyödyntää myös kolmannet osapuolet omissa tuotteissaan. Luonnollisen äänen ohella on mahdollista käyttää myös
näppäimistöä. Järjestelmä pystyy tekemään internet-hakuja,
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ajoittamaan tapahtumia ja hälytyksiä, säätämään käyttäjän laitteen asetuksia sekä näyttämään tietoja hänen Google-tililtään.
Viimeisimpiin ominaisuuksiin kuuluvat laitteen kameran ottamien kuvien kerääminen ja kohteiden tunnistaminen niistä, tuotteiden ostamisen ja rahan lähettämisen tukeminen - sekä laulujen
tunnistaminen.
Cortana on Microsoftin kehittämä virtuaalinen assistentti sekä
Microsoftin että osittain myös muihin käyttöjärjestelmiin ja laitteisiin. Cortana voi lähettää muistutuksia, tunnistaa puhetta ja
vastata kysymyksiin hyödyntäen Microsoftin Bing -hakukonetta.
Nykyisillä avustajilla on kuitenkin vielä suuria puutteita. Koneen kanssa käytävä keskustelu on sisällöltään hyvin rajallista,
kaukana normaalista ihmisten välisestä keskustelusta. Tunteilla
on myös merkittävä rooli ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa,
kuten luvussa 9 todetaan. Nykyisissä henkilökohtaisissa avustajissa tunteita ei oteta huomioon. On odotettavissa, että tunnetekoälyn kehittymisen myötä tulevat seuraavan sukupolven avustajat tunnistamaan käyttäjän tunnetilaa ja ottamaan sen huomioon omissa vastauksissaan.
IBM:n vuodesta 2012 lähtien kehittämä Project Debater antaa
viitteitä siitä, mihin ollaan menossa. Järjestelmä pystyy väittelemään ennalta määrittelemättömästä aiheesta mestaritason ihmisväittelijän kanssa. Tähän se käyttää valtavaa määrää järjestelmän
etukäteen ”lukemaa” artikkelia. Se pystyy kirjoittamaan ja puhumaan tekstiä datan ohjaamana, antamaan lyhyen kuvauksen annetusta väittelyteemasta, laatimaan hyvin rakennetun puheen ja
esittämään sen, jopa huumorilla höystettynä.
Järjestelmä pystyy myös kuuntelemaan pitkää puhetta, ja tunnistamaan siitä pääaiheet ja väittämät. Lisäksi se pystyy mallintamaan ihmisen esittämiä kiistoja ja dialemmoja (pulmia) sekä niiden perusteella esittämään vasta-argumentteja tarvittaessa
(Wiki-Debater).
Viimeisessä demonstraatiossa helmikuussa 2019 IBM Debater
hävisi palkitulle ihmisväittelijälle, aiheena oli ”pitäisikö esikouluja tukea USA:ssa” (Shankland, 2019). Etuna ihmisväittelijään
verrattuna järjestelmällä oli käytössään luokkaa 10 miljardia lausetta uutisia ja akateemista tutkimusta käsittelevistä artikkeleista. Heikkoutena sillä oli monotonisen äänen ohella liiallinen
keskittyminen järjestelmän alkupuheenvuoron teemoihin vastaväittelijän väitteiden sijasta, tosin kuulijalle jäi kuitenkin kuva
oikeasta väittelystä.
Järjestelmän laskenta- ja laitteistovaatimukset ovat kaukana tämän päivän sovelluksista. Tulevaisuutta tätä teknologiaa aiotaan
hyödyntää esimerkiksi ihmisen taitojen täydentäjänä ja luomaan
kehittyneempää ihmisen ja koneen vuorovaikutusta.
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Kaupallisten äänipalveluiden toteutukset on rakennettu palvelinkeskuksissa suoritettavan analyysin varaan. Niille tuotetaan lisää
opetusmateriaalia antamalla ihmisten tehdä epäselvien tapausten
tulkinta, mikä voi joissakin tilanteissa loukata loppukäyttäjän
yksityisyyttä.
5.2

Luonnollisen kielen tulkinta ja konekääntäjät

Puhutun ja kirjoitetun kielen eli luonnollisen kielen ymmärtäminen ja käyttö on keskeinen osa ihmisälyä. Ihmiset oppivat valtavasti uusia asioita lapsuudestaan lähtien kuuntelemalla puhetta,
lukemalla tekstejä ja keskustelemalla. Luonnollisen keskustelun
koneen kanssa pitäisi myös tapahtua puhetta ja kieltä käyttäen –
kielestä riippumatta. Suurin osa suomalaisista haluaisi keskustella koneen kanssa äidinkielellään – ei englanniksi. Kielestä toiseen kääntäminen on myös keskeinen sovellusalue (kuva 5.3)

Kuva 5.3. Konekääntäminen. (© 123RF)
Luonnollisen kielen käsittely voidaan jakaa viiteen eri tehtävään:
1) luokittelu, 2) sovittaminen, 3) kääntäminen, 4) rakenteellinen
ennustaminen, ja 5) peräkkäinen (sekventiaalinen) päätöksentekoprosessi (Li, 2017).
Luokittelussa teksti luokitellaan sisältönsä perusteella eri luokkiin. Luokat voivat olla myös mielipiteitä, esimerkiksi ”positiivinen”, ”negatiivinen”, ”neutraali”. Sovittamisessa tekstien
merkkijonoja sovitetaan toisiinsa, jotta nähtäisiin miten lähellä
toisiaan ne ovat. Tätä voidaan soveltaa esimerkiksi tietyn tekstin
hakemisessa, kysymyksiin vastaamisessa, ja hakuun perustuvassa yksisuuntaisessa dialogissa, jolloin kone etsii kyselyä eniten muistuttavia vastauksia tietokannasta.
Kääntämisessä merkkijono muunnetaan toiseksi. Tätä voidaan
soveltaa kielen kääntämisessä, puheen tunnistuksessa, ja generatiivisessa yksisuuntaisessa dialogissa, missä kone pyrkii tuottamaan uudenlaisia vastauksia (jotka saattavat olla merkityksettömiä!). Rakenteellisessa ennustamisessa merkkijono kuvataan rakenteena. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn lauseen osan
löytäminen, yksittäisten sanojen segmentointi, tai lauseen jakaminen semanttisiin osiin niiden merkityksen perusteella.
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Viides tehtävä, eli peräkkäinen päätöksentekoprosessi on selvästi kaikista vaikein tehtävä: siinä on tehtävä tilanteeseen liittyviä toimia dynaamisesti muuttuvassa ympäristössä. Monisuuntainen dialogi kuuluu tällaisiin. Eli miten pystymme esimerkiksi
keskustelemaan henkilökohtaisen apulaisen tai älykkään robotin
kanssa siten, että kone ymmärtää keskustelun sisällön ja pystyy
osallistumaan siihen aktiivisesti.
Nykyinen koneoppimiseen perustuva tekoäly pystyy pääosin
hahmontunnistukseen ja ennustusten tekemiseen, mutta ei abstraktiseen eli yleisluonteiseen ajatteluun eikä siten ymmärtämään
tunnistamiensa asioiden merkitystä. Syväoppiminen ja massiivisen datan käyttö ovat silti edistäneet merkittävästi luonnollisen
kielen tutkimusta ja sovelluksia. Huomattavaa menestystä on
saavutettu em. tehtävissä 1-4.
Jokapäiväisessä työskentelyssämme tämä voidaan nähdä etenkin
konekääntäjissä. Esimerkiksi Google Translate -ohjelma kattaa
yli 100 kieltä ja pystyy jo yllättävän hyviin käännöksiin verrattaessa muutaman vuosien takaisiin tuloksiin. Tutkimusryhmämme ulkomaiset tutkijat käyttävätkin sitä säännöllisesti pyrkiessään ymmärtämään yliopiston hallinnon yms. vielä laajalti
käyttämää pelkästään suomenkielistä tekstiä. Täydellinen kääntäminen vaatisi tekstin sisällön ymmärtämistä, samoin kuin em.
Tehtävä 5 edellä olevassa luettelossa.
5.3

Pelien pelaaminen

Koneen taitoa pelata shakkia on pidetty yhtenä vertailukohtana
koneen ongelmien ratkaisuun liittyvää älykkyyttä arvioitaessa.
Koneen ja ihmisen pelistrategiat ovat etenkin shakkiohjelmien
kehittämisen alkuaikoina poikenneet suuresti toisistaan.
Koneen peli on perustunut kussakin pelitilanteessa (eli missä
paikoissa omat ja vastustajan pelinappulat sillä hetkellä ovat) erilaisten siirtovaihtoehtojen hyvyyden arviointiin käymällä läpi eri
siirtovaihtoehtoja esittävää hakupuuta ns. minimax -menetelmällä (ks. luku 3) ja karsimalla huonolta vaikuttavia siirtoja valtavan hakuavaruuden pienentämiseksi. Keskimääräinen hakupuun haarautumiskerroin on noin 35, eli pelaajalla on peräti 35
vaihtoehtoa seuraavaa siirtoa varten.
Maailman parhaan pelaajan Gary Kasparovin vuonna 1997 voittanut IBM:n DeepBlue -tietokone pystyi arvioimaan parhaalta
näyttävän siirron valitsemiseksi keskimäärin luokkaa 14 omaa ja
vastustajan siirtovaihtoehtoa eteenpäin, parempaan mihin ihmispelaajat pystyvät. IBM:n tätä tarkoitusta varten kehittämä supertietokone pystyi arvioimaan 200 miljoonaa asemaa sekunnissa ja
parhaan siirron arviointifunktiossa käytettiin jo tietoa suurmestareiden aikaisemmista peleistä.
Parhaiden ihmispelaajien peli taas perustuu merkittävältä osin
hahmontunnistukseen, eli parhaat pelaajat muistavat suuren
määrän aikaisempien pelien avauksia ja pelitilanteita ja pystyvät
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niiden avulla löytämään parhaalta näyttävän siirron ilman ihmiselle mahdotonta hyvin kattavaa eri siirtovaihtoehtojen läpikäyntiä.
Nature-lehdessä olleen artikkelin mukaan (Amidzic ja muut,
2001) shakin suurmestarit ovat oppineet muistamaan luokkaa
100 000 nappuloiden eri sijoittelua pelilaudalla, ja tämä on pääsyy siihen mikä erottaa heidät tavallisista pelaajista. Parhaaseen
tulokseen päästään tietysti yhdistämällä nämä kaksi eri strategiaa. Syväoppimisen hyödyntäminen koneen pelissä aikaisempien pelien tilanteiden hyödyntämiseksi onkin ollut luonnollinen
seuraava askel.
Vuonna 2011 IBM:n Watson tekoälyohjelma voitti ihmiset suositussa television Jeopardy-tietokilpailussa. Tätä saavutusta pidettiin tekoälyn merkkipaaluna jo ennen syväoppimisen läpimurtoa. Vuonna 2017 Googlen perustaman DeepMindin Alpha
Zero -ohjelma voitti sen hetken parhaan shakkitietokoneohjelman Stockfish 8:n (Paukku, 2017a).
Vuonna 2016 saman yhtiön AlphaGo Zero -ohjelma voitti parhaat ihmispelaajat Go-lautapelissä (Paukku, 2018a). Tätä ennen
tekoälyn oppikirjoissa (Russell & Norvig, 2010) kerrottiin, että
koneet suoriutuvat niin huonosti Go-pelissä, että parhaat ihmispelaajat eivät viitsi pelata koneita vastaan. Saman yhtiön vähän
yleiskäyttöisempi AlphaZero pystyi hallitsemaan Go:n ohella
shakin ja sitä muistuttavan japanilaisen shogin (kuva 5.4).

Kuva 5.4. Japanilainen shogi eli kenraalipeli. (© 123RF)
AlphaGo:n käyttämä algoritmi sisältää koneoppimista ja puuhakua. Sen kehittämisessä on käytetty hyväksi harjoittelua sekä ihmis- että konepelaajia vastaan. Menetelmä perustuu Monte
Carlo -puuhakuun, jota ohjaavat ”arviointiverkko” ja ”toimintamalliverkko”. Jälkimmäinen suosittelee eri pelitapoja, joista seuraavia pelitilanteita arviointiverkko arvioi. Lopulta AlphaGo valitsee pelitavan, joka on simulaatiossa menestyksekkäin.
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DeepMindin koneet ovat hyvin erikoistuneita ja vaativat valtavan määrän laskentaa ja opettamista, eikä niiden käyttöä reaalimaailman sovelluksissa ole pystytty vielä osoittamaan. Vuonna
2017 Albertan yliopistossa Kanadassa kehitetty DeepStack -ohjelma voitti ihmisen pokerissa, missä sattumalla on erittäin suuri
rooli (Riley, 2017).
5.4

Itseohjautuvat ajoneuvot

Itseohjautuvia ajoneuvoja on pyritty kehittämään jo pitkään.
Matti Pietikäisen tehdessä 1980-luvun puolivälissä vuoden mittaisen postdoc-vierailun Marylandin yliopistoon, siellä oli käynnissä suureen DARPA:n (Defence Advanced Research Agency)
strategisen laskennan tutkimusohjelmaan liittyvä Autonomous
Land Vehicle -hanke. Martin Marietta nimisen yrityksen koordinoiman hankkeen tavoitteena oli saada (sotilas)ajoneuvo kulkemaan itsenäisesti esimerkiksi maantiellä mm. konenäköä hyödyntämällä (Ake, 1986).
Ongelman vaikeus tuli selväksi, sillä jo maantien reunojen seuranta muuttuvissa olosuhteissa oli erittäin haastavaa, puhumattakaan monimutkaisemmista tehtävistä. Selvää parannusta saatiin
vähän myöhemmin, kun saksalainen professori Ernst Dickmanns
sovelsi säätöteoriasta tuttua Kalman-suodatusta tien reunojen
seurantaan (Wiki-Dickmanns).
Tänä päivänä itseohjautuvia autoja voidaan pitää yhtenä tekoälytutkimuksen lippulaivahankkeena (kuva 5.5). Niihin panostetaan valtavia summia ja uskotaan, että jo lähivuosina tällaisia on
normaalissa liikenteessä.

Kuva 5.5. Itseohjautuva ajoneuvo. (© 123RF)
Googlen, Uberin, Teslan ja monien auton valmistajien koeautot
ovat tehneet onnistuneita testiajoja rajatuissa olosuhteissa. On
kehitetty ihmisohjaajaa avustavaa tekniikkaa maantiellä pysymiseksi ja kolarien estämiseksi. Autoon asennettavilla kameroilla voidaan tarkkailla kuljettajan väsymystilaa. Navigaattorit
auttavat löytämään halutun päämäärän. Teiden ympäristöjä on
kuvattu mm. Lidar-tutkilla (Light Detection and Ranging).
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Aiheeseen liittyy kuitenkin valtavia haasteita. Ympäristön ja valaistuksen vaihtelut aiheuttavat suuria ongelmia luotettavalle
sensoritiedon hankinnalle. Muuttuvassa ympäristössä, kuten
normaalisti esimerkiksi Suomessa, kehitetyt ratkaisut eivät toimi
välttämättä kovin luotettavasti.
Miten autot saadaan havaitsemaan luotettavasti nopeasti eteen
tulevat jalankulkijat tai eläimet, ennustamaan niiden toimintoja,
sekä reagoimaan riittävän nopeasti? Miten autonomisesti toimivat ja ihmisten ajamat autot saadaan toimimaan joustavasti yhdessä liikenteessä? Miten tällainen hyvin monimutkainen teknillinen järjestelmä saadaan toimimaan riittävän luotettavasti?
Teknisten haasteiden ohella tulevat eettiset kysymykset. Kuka
vastaa, jos tapahtuu onnettomuus? Syväoppimisen rajat tulevat
tässä sovelluksessa hyvin esille. Miten järjestelmä voidaan opettaa siten, että se pystyisi reagoimaan oikein kaikissa mahdollisissa olosuhteissa? Miten sellaisen luotettavuus on osoitettavissa?
Koneaistimiseen liittyviä suuria ongelmia kuvaa hyvin Iltalehden uutinen Tencent Keen Security Labin maaliskuussa 2019 raportoimasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin Teslan autopilotin
luotettavuutta kiinnittämällä tien pintaan huomaamattomia tarroja. Niillä saatiin auto kääntymään vastaantulijan kaistalle!
”Tutkijoiden mukaan Teslan kaistantunnistus toimii erinomaisesti tavanomaisissa olosuhteissa, mutta häikäisevä valo, sade,
lumipyry tai muut häiriötekijät kuten hiekka ja pöly tuottavat
vaikeuksia” (Känsälä, 2019), (Tencent, 2019).
Älykkäiden robottien kehittämisen pioneeri, professori Rodney
Brooks Massachusetts Institute of Technologystä kirjoitti elokuussa 2017 IEEE Spectrum-lehdessä mielenkiintoisen artikkelin ”The Self-driving Car’s People Problem”, missä hän tarkastelee eteen tulevia ongelmia ja miten täydelliseen itsenäisyyteen
voidaan ehkä päästä joskus, mutta vasta viiden eri vaikeustason
kautta (Brooks, 2017).
Vaikeimpiin kuuluvina ongelmina hän näkee mm. jalankulkijoiden toimintojen ymmärtämisen, myös heidän epänormaalin
käyttäytymisensä huonoissa sääolosuhteissa kuten lumen osittain peittämillä teillä sekä sen, että itseohjautuva auto voi omaa
etuaan tavoitellessaan aiheuttaa harmia ihmisten ohjaamille autoille. Toisena syynä hänen skeptisyyteensä on se, että jos ei ole
vielä tähän päivään mennessä täysin onnistuttu automatisoimaan
massakuljetusliikennettä, kuten junia, niin miten voidaan automatisoida huomattavasti vaikeampi autoliikenne.
Brooksin mukaan vaikeustasolla
1. ihminen huolehtii vielä useimmista auton toiminnoista,
mutta joitakin toimintoja kuten ohjaaminen tai kiihdyttäminen voidaan tehdä automaattisesti. Tasolla
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2. ainakin yksi ohjaajaa avustava järjestelmä automatisoidaan,
jolloin ajajan ei tarvitse fyysisesti ohjata autoa (kädet pois
ohjauspyörältä ja jalat polkimilta samanaikaisesti). Tasolla
3. kuljettaja siirtää joitakin turvallisuuskriittisiä toimintoja autoille tietyissä liikenteen tai sään olosuhteissa. Tasolla
4. täysin autonomiset ajoneuvot suorittavat kaikki turvallisuuskriittiset toiminnot tietyillä alueilla ja määritellyissä sääolosuhteissa. Vasta tasolla
5. saatetaan päästä täysin ihmisen korvaavaan toimintaan kaikissa olosuhteissa.
Eettiset ongelmat ovat jo tulleet eteen parissa viimeaikaisessa tapahtumassa, jotka varmasti hidastavat teknologian kehittämistä
ja käyttöönottoa. uutisoiduimpia näistä on ollut Uberin itseohjautuvalle autolle Arizonassa tapahtunut onnettomuus, jossa jalankulkija kuoli (NTSB, 2018). Syynä tähän on ollut tutkan ja
Lidar-tutkan tekemiin havaintoihin liittyvien tietojen väärä tulkinta: ensin pyörää taluttanut jalankulkija tunnistettiin autoksi ja
sitten pyöräksi, jolloin jalankulkijan liikerata ennakoitiin väärin.
Kone olisi ehdottanut lopulta hätäjarrutusta, mutta sitä ei sallittu
automaattiohjauksessa, eikä siitä myöskään ilmoitettu autossa
olleelle ihmisoperaattorille.
Ongelmia tiedetään osuneen myös muille valmistajille, kuten
Nvidialle, Teslalle ja ehkä myös Googlelle. Yhtenä ratkaisuna
on esitetty valvomoista tapahtuvaa etäohjausta ongelmatapauksissa, mutta tällöin ei enää voida puhua täysin itsenäisestä ajavista autoista. Nissanin sanotaan päättäneen tällaisen käytöstä, ja
muidenkin huhutaan harkitsevan tätä (Davies, 2018).
Itse uskomme, että on realistista päästä jollakin aikajänteellä
Brooksin mainitsemalle tasolle 4, eli täysin autonomiseen toimintaan rajoitetuissa ympäristöissä, missä jalankulkijat ja autot
pysyvät riittävän paljon toisistaan erillään tai turvallisuus voidaan muuten taata. Taso 5 näyttää mahdottomalta pitkälle tulevaisuuteen.
5.5

Massadatan analytiikka ja tietojen yhdistäminen

Digitalisoinnin myötä valtavasti lisääntyneen datamäärän takia
on massadatasta (big data) tullut liiketoiminnan kannalta keskeinen resurssi. Datan hyödyntämiseksi tarvitaan runsaasti laskentatehoa sekä erilaisia työkaluja datan analysointiin. Yritykset
voivat käyttää dataa parantamaan ydintoimintojaan, mutta myös
luomaan aivan uusia bisnesmalleja.
Massadatan analytiikka on jo vakiintunut teknologia tällaisen
tiedon käsittelyyn ja oleellisen tiedon etsimiseen siitä. Tarpeellisia toimintoja ovat mm. raakadatan muokkaus ja puhdistaminen
analyysiä varten, datan visualisointi käyttäjälle sekä erilaiset tilastolliset menetelmät oleellisen tiedon kaivamiseen ja ennustusten tekemiseen kerätyn datan perusteella. Tekoälyn työkaluilla
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pyritään automatisoimaan tätä prosessia ja mahdollistamaan aikaisempaa massiivisimpien datamäärien analysointi.
Datan analysointimetodiikat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin:
1) Datan analytiikka viittaa datan arviointiin aikaisempien tapahtumien perusteella,
2) Ennustava analytiikka tekee olettamuksia ja testejä menneen
datan perusteella ennustaakseen tulevia tapahtumia ja
3) Tekoäly/koneoppiminen analysoi dataa, tekee olettamuksia
ja tuottaa ennustuksia siinä mittakaavassa, mihin pelkällä ihmisen tekemällä analyysillä ei voida päästä.
Koneiden yhtenä etuna ihmiseen verrattuna on kyky hankkia ja
muistaa valtavia määriä tietoja, jotka ovat nopeasti käytettävissä
esimerkiksi internetin kautta. Kone ei väsy ja se voi työskennellä
24 tuntia vuorokaudessa. Mikäli data on riittävän hyvälaatuista,
pystyy kone ylittämään ihmisen suorituskyvyn rajatuissa koneoppimista vaativissa tehtävissä.
Hyvälaatuisen datan keräämiseen, nimeämiseen eli annotointiin
ja muokkaamiseen data-analyysi- tai koneoppimismenetelmille
sopivaksi kiinnitetään usein liian vähän huomiota, vaikka menetelmien suorituskyky on pitkälti riippuvainen siitä. Kuhunkin
sovellukseen on pystyttävä valitsemaan oikeat työkalut. Eniten
data-analyysiin menevästä ajasta vie aikaa datan muokkaaminen
ja puhdistaminen automaattiseen analyysiin soveltuvaksi. Tyypillisesti tähän menee vähintään 80% koko analysointiprosessin
ajasta (Maikkola, 2019).
Bisnes-sovellukset ovat tärkeä data-analyysin ja tekoälyn sovellusalue. Ongelmana koneoppimisen soveltamisessa bisnes-tietokantoihin on, että useimmat niistä ovat liian sotkuisia (dirty) tai
harvasisältöisiä (sparse) koneoppimisen kannalta. Niinpä todellisia koneoppimissovelluksia on ainakin toistaiseksi vähän verrattuna normaaliin bisnesanalytiikkaan. Monissa sovelluksissa ei
tarvita ennustamista, sillä tilastollinen päättely ja varianssianalyysi riittävät Dominic Ligotin mukaan 80-90%:iin tapauksista
(Ligot, 2018).
Lisäksi tietojen tulkittavuus on yleensä bisnes-sovelluksissa tärkeämpää kuin absoluuttinen tarkkuus. Tästä syystä perinteiset tilastolliset menetelmät ovat yhä dominoivassa asemassa neuroverkkojen tyyppisiin black-box -menetelmiin verrattuna. Tekoälyn hypestä johtuen monia perinteisillä menetelmillä toteutettuja menetelmiä kutsutaan kuitenkin julkisuudessa tekoälyksi,
vaikka ne eivät sitä varsinaisesti ole. Suurin hyöty tekoälystä bisnes-sovelluksissa saattaakin tulla älykkäistä avustajista, jotka
vain auttavat käyttäjää päätöksen teossa.
Nopeutensa ja muun kapasiteettinsa takia kone pystyy myös yhdistämään eri lähteistä kerättyä dataa ennen näkemättömällä tavalla. Hyvänä esimerkkinä on äskettäinen tiedelehti Nature Hu-
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man Behaviourin julkaisema artikkeli tutkimuksesta, jossa todettiin, että ihmisen onnellisuus pienenee ilman saasteista johtuen
(Junttila, 2019). Tähän päätelmään päästiin analysoimalla 144
Kiinan kaupungin ilmanlaatua ja somessa eri päivinä tehtyjen
tunnelatausten määrää kyseissä kaupungeissa.
Apuna tutkimuksessa käytettiin Twitteriä muistuttavan sosiaalisen median Sina Weibon keskusteluja. Ns. tekoälyä käytettiin
analysoimaan kuuden kuukauden ajalta peräti 210 miljoonaa somejulkaisua, joissa käyttäjä oli sallinut käyttää sijaintitietoja.
Päivittäiset ihmisten tunteenilmaisut tai tykkäykset ovat epäluotettavia, mutta pidemmällä ajanjaksolla ne antavat luotettavaa
tietoa käyttäjän keskimääräisestä tunnetilasta. Lukijalle jää epäselväksi mikä tässä on tekoälyä ja mikä vain eri lähteistä kerättyjen valtavien tietomäärien yhdistämistä erittäin nopeaa laskentaa ja data-analyysiä käyttäen.
Vastaavanlaisia sovelluksia voidaan löytää lukemattomia, ja
käyttää tietoja joko hyviin tai huonoihin tarkoituksiin. Etenkin
internetjätit, kuten Google, Facebook, Amazon ja vastaavat kiinalaiset yritykset, keräävät asiakkaistaan valtavia määriä tietoja
esimerkiksi netti-, some- ja ostoskäyttäytymisten perusteella ja
voivat käyttää näitä tietoja yksilön käyttäytymisen ennakointiin,
tuotteiden henkilökohtaiseen markkinointiin yms. Jos yhdisteltävinä tietoina ovat some-käyttäytymisen ohella myös esimerkiksi henkilön internet-haut, ostokset kaupoissa ja terveystiedot,
on mahdollista luoda ihmisistä vaarallisen tarkkoja profiileja.
Internetin pioneereihin kuuluva Jaron Javier pitää Facebookin ja
Googlen bisnesmalleja ihmisten käyttäytymisten muokkaamisena, mikä on paljon syvemmälle menevää kuin tavallinen mainostaminen (Ahlroth, 2019). ”Ne ovat kovaa vauhtia viemässä
vapaan tahtomme ja onnellisuutemme sekä kykymme empatiaan. Ne ovat hävittämässä totuuden. Lopulta ne vievät myös sielumme.” Näiden yritysten kehittämiä algoritmeja ei ole julkaistu.
Kehittynyttä tilastomatematiikkaa ja koneoppimista hyödyntävät laskentamallit tarjoavat käyttäjille sekä porkkanaa että välillä
myös keppiä – ja näin muuttavat vähitellen heidän käyttäytymistään yritysten etujen mukaisiksi. (Ahlroth, 2019). Javier on kirjoittanut ajatuksistaan äskettäin suomennetun kirjan ”10 syytä
tuhota kaikki sometilit nyt” (Javier, 2019).
5.6

Lääketieteen sovellukset

Tekoälyn soveltaminen lääketieteessä on herättänyt erittäin
suurta mielenkiintoa ja potentiaalisia sovelluksia on lukemattomia. Yleisenä trendinä alan tutkimuksessa on viimeisten 30 vuoden aikana on ollut siirtyminen tietämyspohjaisista lähestymistavoista dataohjattuihin menetelmiin (Peek ja muut, 2015).
Palveluiden laadun parantaminen ja turvallisuuden lisääminen
ovat keskeisiä asioita, joihin tekoälyn toivotaan tuovan apua
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(Karlen, 2018). Professori Walter Karlen (ETH Zurich) kertoo
artikkelissaan esimerkin kiinalaisesta TV-ohjelmasta, jossa 25
syöpälääkäriä kilpaili tekoälyohjelmaa vastaan aivokuvien analyysiin perustuvasta syövän diagnoosista ja ennusteen tekemisestä. Tekoäly voitti asiantuntijat 2-0.
Hänen mielestään kiinalaiset ovatkin selvässä johtoasemassa tekoälyä hyödyntävien järjestelmien käytössä kliinisen päätöksenteon tukena - oli sitten kyseessä diagnoosiin liittyvien kokeiden
tekeminen tai laajojen koko sairaalaa koskevien järjestelmien toteuttaminen.
Professori Karlen mukaan lääkärit ovat huonoja arvioimaan samaan aikaan moniulotteista dataa, eli yhdistämään eri lähteistä
saatavaa tietoa - ja heidän taipumuksenaan on usein tulkita asioita kielteisesti. Toisaalta koneet ovat huonoja tulkitsemaan kontekstiin eli asiansisältöön liittyviä tilanteita ja käsittelemään epävarmuutta sisältäviä tilanteita. Näin ollen ainakin nykyisin koneet ovat riippuvaisia korkealaatuisesta ja suuresta datamäärästä.
Sekä ihmiset, että koneet tekevät virheitä! Mikäli laboratoriossa
hyvin toimivat automaattiset seuraavan sukupolven tekoälyyn
perustuvat kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät aiotaan saada
käytäntöön, on niiden kuitenkin täytettävä korkeat lääketieteen
standardit ja suorituskykyvaatimukset sekä paikalliset kulttuuriin, etiikkaan ja säännöksiin liittyvät kysymykset, oltava kustannustehokkaita, ja lisäksi niiden täytyy perustua kestävään bisnesmalliin (Karlen, 2018).
Kuvantamislaitteistolla muodostettujen kuvien ja muun mittausdatan tulkinta on noussut keskeiseen asemaan monissa lääketieteen diagnooseissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi mikroskopian,
röntgenlaitteiston, ultraäänikameran tai magneettikuvantamisen
tuottamien kuvien tai erilaisten fysiologisten signaalien (EKG,
EEG) tulkinta. Esimerkiksi magneettiresonanssikuvantamisella
tuotetaan vuosittain kasvavia määriä leikekuvia (kuva 5.6).

Kuva 5.6. MRI-leikekuvia ihmisaivoista. (© 123RF)
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Tekoälyn ja koneoppimisen toivotaan avustavan lääkäreitä tällaisen massiivisen datan tulkinnassa – ja ehkäpä jopa joskus tulevaisuudessa tekemään automaattisesti sairauksien diagnooseja
ja niihin perustuvia lääkesuosituksia. Lääketieteellisten kuvantamismenetelmien kehittyminen ja yleistyminen on johtanut datan
määrän valtavaan kasvuun.
Osiossa 8.5 esitellään omassa tutkimuksessamme tarkasteltua
keuhkoröntgenkuvien tulkintaan liittyvää ongelmaa: miten tunnistaa CNN-syväverkkomenetelmän avulla terveiden keuhkojen
kuvat mahdollisesti sairaista keuhkokuvista. Tätä tietoa voitaisiin käyttää erottamaan epäilyttävät tapaukset terveistä jo terveyskeskuksessa, ennen hyvin kiireisen röntgenlääkärin perehtymistä asiaan. Kokeissa päästiin noin 80% tarkkuuteen, mutta
sen nostaminen hyväksyttävälle tasolle olisi vaatinut paljon suuremman opetusdatan määrän käyttöä.
Tämä ”yksinkertainen” esimerkkimme osoitti, että annotoidun
eli nimikoidun opetusdatan hankkiminen on keskeisessä asemassa, jotta syväoppimismenetelmiä voitaisiin soveltaa suuria
vaihteluja sisältävään kuvadataan. Teknologian jatkuvasti kehittyessä kuvantamislaitteistot paranevat, eikä vanha opetusdata ole
välttämättä uudella aineistolla enää kovin käyttökelpoista.
Toisaalta annotoidun datan luominen on hyvin työlästä, esimerkkinä edellä mitkä keuhkokuvat ovat terveeltä henkilöltä ja missä
kuvissa voi olla sairauksien oireita. Sovellusalan eksperttien, kuten tässä tapauksessa röntgenlääkärien, aika ei siihen riitä. Toisena suurena haasteena on se, että lääketieteessä on vaikea hyväksyä sellaisia koneen diagnooseja, joita syväopetettu neuroverkko ei pysty perustelemaan. Niinpä uskomme, että konenäköön ja syväoppimiseen perustuva kuvien tulkinta voi olla ainoastaan lääkärin apuna diagnoosien teossa, ei korvata lääkäriä.
Ylilääkäri Päivi Ruokoniemen mukaan tekoäly tuonee terveydenhuollon prosessien automaatioon lisäarvoa. Potilaspäivystyksessä tiedonlouhimisen avulla voidaan löytää satoja sivuja
käsittävistä potilaskertomuksista oleellisia diagnostisia tietoja
lääkärin käyttöön, samoin muihin normaaleja lääkärien käytäntöjä vastaaviin sovelluksiin (Ruokoniemi, 2018). Syväneuroverkkoihin perustuvan tekoälyn käyttöön sairauksien diagnostiikassa ja lääkehoitojen päätöksessä hän suhtautuu hyvin epäilevästi. ”Pahimmillaan tekoäly voi suositella hoitoja, jotka eivät
liity potilaan diagnostiseen tilaan mitenkään”. Tämä liittyy siihen, että nykyinen tekoäly pystyy löytämään ainoastaan korrelaatioita, ei syy-seuraussuhteita esimerkiksi lääkkeen ja sen odotettujen vaikutusten välillä.
Hänen epäilyjään tukee arvostetussa Science-lehdessä esitetty
julkaisu, jossa tarkastellaan koneoppimismenetelmien haavoittuvuutta vihamielisille, valheellista opetusdataa sisältäville hyökkäyksille, ja tämän merkitystä lääketieteellisten sovellusten kannalta (Finlayson, 2019).
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Oulun yliopiston lääketieteen tietotekniikan professori Tapio
Seppäsen mukaan ”terveysalalle on tulossa paljon tuotteita, jotka
tekevät aineistojen analyysiä ja johtopäätöksiä tämän perusteella”. Käytännössä tällaisen tekoälyn kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, koska tuotteiden vaatimusten mukaisuuden todentaminen ja lääketieteelliset validaatiot kestävät pitkään. On
välttämättä todennettava, että tuote antaa sen mikä luvataan ja
että siitä on lääketieteellistä hyötyä potilaiden hoidossa.
Kuvassa 5.7 on poikkeama iholla. Tarvitaan asiantuntija lopulta
ratkaisemaan, onko kyseessä vaaraton luomi vai esimerkiksi melanooma. Kone voi kuitenkin tehdä alustavan arvion.

Kuva 5.7. Diagnosoitava tumma alue iholla. (© 123RF)
Vastuukysymyksistä johtuen tällaiset ratkaisut eivät niinkään tee
automaattisesti diagnostisia päätöksiä tai ehdota hoitotoimenpiteitä, vaan toimivat päätöksenteon tukijärjestelminä terveydenhuollon ammattilaisilla. Niiden tehtävä ei ole (ainakaan pitkään
aikaan) korvata lääkäriä, vaan toimia hänen työkalunaan. Näin
vältetään myös riskiä tehdä runsaasti virheellisiä päätöksiä,
koska eihän kone ole tässä täydellinen, jos ei ole ihminenkään.
Tekoälyn lääketieteellisiin sovelluksiin liittyy luonnollisesti eettisiä ongelmia, joihin liittyviä suosituksia tarkastellaan muun
muassa viitteessä (Luxton, 2014).
5.7

Audiovisuaalinen videosisällön haku

Sisältöpohjaista kuvien hakua tietokannoista (content-based
image retrieval) on tutkittu jo 1990-luvulta lähtien. Hakujärjestelmälle annetaan tällöin haluttu kyselykuva (query image). Tämän jälkeen järjestelmä etsii tietokannasta haettua kuvaa eninten
muistuttavat kuvat ja pistää ne järjestykseen sen mukaan, miten
lähellä ne ovat kyselykuvaa. Esimerkiksi jos syöttökuva esittää
Donald Trumpia, järjestelmä etsii häntä eniten valitun mitan mukaan muistuttavia kuvia.
Ongelmana tässä on, miten hyvin kuvien sisältö voidaan esittää
valituilla laskennallisesti riittävän yksinkertaisilla piirteillä, jotta
riittävän tarkka ja nopea haku on mahdollista. Tyypillisesti on
alkuaikoina käytetty yksinkertaisia väriin ja tekstuuriin liittyviä
sekä kohteiden rakennetta kuvaavia piirteitä. Sisältöpohjaisessa
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videon haussa (content-based video retrieval) järjestelmälle syötetään haluttu videonpätkä ja sitten järjestelmä etsii tietokannasta
sitä eniten muistuttavia. Yksittäisen kuvien esittämisen sijasta on
pystyttävä mallintamaan myös liikettä, esimerkiksi käveleviä ihmisiä, liikkuvia autoja tms. Syväoppimiseen perustuvien ratkaisujen myötä on päästy viime aikoina aikaisempaa paljon tarkempaan hakuun sekä kuvien että videoiden osalta.
Monesti ääni antaa pelkän kuva- ja videotiedon ohella merkittävää lisäinformaatiota. Esimerkiksi etsi elokuvasta sellaiset kohdat, joissa joku tietty henkilö puhuu. Tällöin puhutaan audiovisuaalisesta videosisällön hausta. Puheentunnistusteknologian
voimakas kehittyminen viime vuosina (ks. osio 5.1) antaa mahdollisuuden tunnistaa varsin luotettavasti videolla eri kielillä esitettyä puhetta ja muuttaa sen haluttaessa tekstimuotoon.
Vuosina 2018-20 on käynnissä mielenkiintoinen EU:n rahoittama H2020 -tutkimusprojekti MeMAD (https://memad.eu),
jossa aiotaan kehittää laskennallisesti tehokkaita, uudelleenkäyttöön ja eri tarkoituksiin soveltuvia menetelmiä monikielisen audiovisuaalisen sisällön analysointiin. Tavoitteena on mullistaa
videokokoelmien käsittely ja digitaalinen tarinankerronta televisio-ohjelmien ja muun median tuotannossa (MeMAD, 2018).
Projektissa kehitettävä menetelmä esimerkiksi mahdollistaa videon audiovisuaalisen sisällön muuttamisen tekstiksi - suoraan
halutulle kielelle. Tämä voi mullistaa suurten videokokoelmien
käsittelyn esimerkiksi mediayhtiöissä ja sallii aiemmin tuotetun
materiaalin kierrättämisen ja soveltamisen uusiin tarkoituksiin.
Kehitettävät ratkaisut helpottavat aineiston löytämistä sekä suurelle yleisölle että erityisesti heikkokuuloisille ja -näköisille.
”Tekoälyn mahdollistama uudenlainen löydettävyys, saavutettavuus, ja henkilökohtainen palvelukokemus ovat jatkossa elintärkeitä menestystekijöitä eurooppalaiselle media-alalle. Sisällön
ymmärtäminen on yksi lupaavimmista tekoälyn alueista tällä
hetkellä”, kertoo Ylen innovaatiostrategiasta vastaava päällikkö
Anssi Komulainen (MeMAD, 2018). Hankkeeseen osallistuu
neljä varsinaista tutkimuspartneria ja neljä yritystä tai vastaavaa:
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, University of Surrey,
EURECOM, Yle, Lingsoft, Limecraft ja INA. Projektia koordinoi Aalto-yliopiston signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen
professori Mikko Kurimo.
Audiovisuaalisen videoanalyysin pariin on keskittynyt myös oululainen Valossa-yritys, joka on kehittänyt alustan ja metodiikkaa kehittyneeseen videoiden sisällön analytiikkaan
(https://valossa.com/).
5.8

Tekoälystä ja sovelluksista Suomen mediassa

Suomen mediassa tekoälyä ja sen sovelluksia on käsitelty viime
aikoina laajasti eri tiedotusvälineissä, etenkin vuoden 2017 alku-
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kuukausista lähtien. Tämä keskustelu antaa hyvän kuvan tekoälyyn liittyvästä innostuksesta ja lukuisista sovellusmahdollisuuksista. Aluksi useimmat artikkelit olivat hyvin optimistisia ja
tekoälyn piiriin on haluttu lukea lähes kaikkea alan mainosarvon
takia. Viime aikoina on alkanut tulemaan esille myös kriittisempiä mielipiteitä.
Käsiteltyihin aiheisiin ovat kuuluneet robotiikka ja itsenäiset
ajoneuvot, lääketieteen sovellukset, tunteet ja tunnetekoäly,
muut sovellukset, tekoälyn uhat ja supertekoäly sekä muut ajankohtaiset asiat.
Robotiikka ja itseohjautuvat ajoneuvot ovat olleet suuren mielenkiinnon kohteena. On keskusteltu siitä vievätkö älykkäät robotit työpaikkoja vai ei. Robottien merkitys ihmisen kumppanina nähdään tärkeänä (Aittokoski, 2018b), (Koukku, 2018),
(Lehtinen, 2018). Itseohjautuvien autojen osalta on alettu epäilemään teknologian rajoituksia ja mahdollisiin onnettomuuksiin
liittyviä eettisiä kysymyksiä (Mansikka, 2018a), (Lapintie,
2018). Normaalien robottien lisäksi myös ns. ohjelmistorobotit
ovat tulossa eri aloille, mm. julkishallintoon (Klemettilä, 2018)
Lääketieteen sovelluksista on myös ollut useita artikkeleita tai
mielipiteitä. Useimmat niistä ovat liittyneet uusiin sovellusmahdollisuuksiin lääketieteen ongelmissa, esimerkkeinä keskosten
voinnin tarkkailu (Savonen, 2017), syöpähoidot (Rantanen,
2018) ja lääkäriä avustava kasvoanalyysi (Mikkola, 2016).
Viime aikoina on ollut myös kriittisempiä artikkeleita liittyen
esimerkiksi Tekesin IBM Watson -rahoitukseen (Junkkari,
2018) ja tarpeeseen enempään harkintaan sovellettaessa tekoälyä
lääketieteessä (Ruokoniemi, 2018).
Ihmisten tunteiden merkityksestä on ollut viime aikoina kasvava
määrä kirjoituksia, liittyen ihmisen tunteisiin (Puttonen & Heikkinen, 2018) ja empatian tarpeeseen (Nalbantoglu, 2018) sekä
esimerkkeihin hyvistä (Mielonen, 2018) ja kyseenalaisista tunnetekoälyn sovelluksista (Tiainen, 2018). Kasvavaan kiinnostukseen tunnetekoälyä kohtaan vastaa tämän kirjan luku 9.
Kiintoisia uusia sovelluksia on ollut esillä useita, esimerkkeinä
puheentunnistuksen monet mahdollisuudet (Aittokoski, 2018a),
jääkiekkovideoiden analysointi valmentajien avuksi (Mikkola,
2018), kadonneiden etsiminen valokuvan avulla (Paukku,
2017b) ja Amazonin automaattinen kauppa (Leinonen, 2018).
Tekoälyyn liittyvät pelot ja supertekoäly ovat herättäneet paljon
huomiota puoleen ja toiseen. Supertekoälyn vaaroja on tarkasteltu esimerkiksi artikkeleissa (Paukku, 2017c), (Räisänen,
2018) ja (Laakasuo ja muut, 2017). Varsinaisen tekoälyn kanssa
pitkään tekemisissä olevien (Pietikäinen, 2017), (Rintanen,
2018) tai ihmisaivojen valtavan kapasiteetin tuntevien (Vanni,
2017) kanta on ollut aika yhdenmukainen: supertekoälyä ei ole
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tulossa ainakaan nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Erinomainen artikkeli (Halminen, 2018) vertaa tekoälyhuuman nykytilannetta siihen, kun 1900-luvun alussa luultiin Hans-hevosen osaavan matematiikkaa. Luku 10 käsittelee supertekoälyä ja vahvan
tekoälyn kehittämistä eri näkökulmista.
Muita ajankohtaisia tekoälyn teemoja on ollut esillä runsaasti,
liittyen mm. tekoälykoulutukseen yhteiskunnassa (Soininvaara,
2018), sotilasteknologian uhkiin (Vahvanen, 2018), tekoälyn
vaikutuksiin työelämässä (Mansikka, 2018b), Ailisto (2017) ja
Kiinan valtaviin panostuksiin tekoälyssä (Rautio, 2018).
5.9
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6
6.1

Konenäkö – tekoälytutkimuksen moottori
Yleistä konenäöstä

Aistintiedon käyttö on keskeisessä asemassa pyrittäessä kehittämään koneita, joilla on samankaltaisia älykkäitä ominaisuuksia
kuin ihmisellä. Näköaisti on muihin aisteihin verrattuna erityisen
tärkeä: ihminen saa valtaosan ympäristöään koskevasta tiedosta
näköaistin avulla. Arviolta 30-50% aivoista sanotaan käytettävän visuaalisen tiedon käsittelyyn.
Näkemiseen vaikuttaa monimutkainen mekanismi, joka koostuu
kolmesta pääkomponentista: tarkkailtava ympäristö (tai kohde),
valaistus ja havaitsija. Näköaistia tutkii kolme eri tieteen koulukuntaa. Neurofysiologit pyrkivät ymmärtämään biologisten järjestelmien aistin- ja hermomekanismien toimintaa. Havaintopsykologit tutkivat aistimiseen liittyviä psykologisia tekijöitä. Konenäön tutkijat selvittävät kuvan muodostamiseen, käsittelyyn ja
automaattiseen tulkintaan liittyviä laskennallisia, algoritmisia ja
teknisiä ongelmia.
Konenäön yleisenä tavoitteena on saada kone näkemään ja ymmärtämään mitä kameran tai muun sensorin kuvaama näkymä
sisältää ja käyttää tätä tietoa hyväksi erilaisissa sovelluksissa
(Ikeuchi, 2014). Koneen on pystyttävä esimerkiksi tunnistamaan
kohteita ja määrittämään niiden sijainnit ja asennot, luomaan
kolmiulotteinen malli kohteista tai kuvatusta ympäristöstä, ilmaisemaan kohteissa tapahtuneita muutoksia ja tulkitsemaan eri
havaintojen merkitys. Osioissa 6.1 ja 6.2 esitettävä perinteisen
konenäön perusteisiin liittyvä osuus on suurelta osin lainattu
Matti Pietikäisen Tekoälyn ensyklopedia -kirjaan laatimasta luvusta tai hänen muista esityksistään (Pietikäinen, 1993).
Yleensä kuvan automaattinen tulkinta on hyvin vaativa tehtävä.
Jokaisella sovellutusalueella on omia erityisvaatimuksiaan, eikä
yleispäteviä menetelmiä ole onnistuttu kehittämään. Valaistuksen, katselusuunnan ja taustan muutokset sekä muut vaihtelut
toimintaympäristössä aiheuttavat yleensä suuria vaikeuksia kuvatun näkymän tulkinnalle.
Yksinkertaisessa tapauksessa analysoitavat kuvat ovat kaksiulotteisia, jolloin niiden tulkinnassa ei tarvita syvyystietoa. Kolmiulotteisten näkymien analyysi on huomattavasti kaksiulotteisia
vaikeampaa, sillä kohteet näyttävät erilaisilta eri tarkastelupisteistä. Ne voivat myös osittain peittää toisiaan. Lisäksi kohteet
tai kamera tai molemmat voivat olla liikkeessä toisiinsa nähden,
mikä toisaalta aiheuttaa lisäongelmia, mutta toisaalta myös helpottaa näkymän sisällön ymmärtämistä.
Tieteenalueena konenäkö on hyvin haastava, mielenkiintoinen ja
monialainen. Konenäön ongelmien parissa työskentelee tietokonealan eksperttejä, matemaatikkoja, fyysikkoja, elektroniikka- ja
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järjestelmäinsinöörejä, ihmisen näkemisen psykologian tutkijoita yms.
Tiedeyhteisössä konenäöstä käytetään yleisesti englanninkielistä
termiä computer vision. Keskeisessä asemassa ovat tällöin matemaattinen teoria, algoritmit ja usein myös yhteydet ihmisen näköaistiin. Puhuttaessa sovellutuksiin tähtäävästä konenäöstä
käytetään usein englanninkielistä termiä machine vision. Tälle
on tärkeässä asemassa järjestelmätekninen lähestymistapa, jossa
otetaan huomioon sovellusten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, kuvanmuodostus, algoritmit, järjestelmäarkkitehtuurit, laitteistot ja ohjelmistot, käyttöliittymät yms.
Konenäköön liittyviä asioita tutkitaan myös monilla muilla
aloilla. Läheisimpiin sukulaistieteenaloihin kuuluvat digitaalinen kuvan- ja signaalinkäsittely, hahmontunnistus - sekä viime
aikoina hyvin keskeiseen rooliin noussut koneoppiminen.
Hyvin tärkeässä roolissa useimpien sovellusten kannalta on kuvanmuodostus. Kuvassa 6.1 on esimerkkejä erilaisista kameroista eri sovelluksissa. Kamerat voivat toimia ihmisen silmän
tavoin näkyvän valon alueella, mutta myös pimeässä. Kuvanmuodostukseen voidaan käyttää normaalin kuva-anturin sijasta
esimerkiksi lääketieteen sovelluksista tuttuja ultraääntä tai röntgensäteitä – tai tutkaa maastosta ja pilvistä tehtäviin kuvauksiin.

Kuva 6.1. Esimerkkejä erilaisista kameroista. (© 123RF)
6.2
6.2.1

Perinteisen konenäköprosessin vaiheet
Yksinkertaistettu kuva-analyysiprosessi

Seuraavassa esitellään tyypillisen, yksinkertaisimmissa konenäkösovelluksissa käytettävän kuva-analyysiprosessin eri vaiheita. Tässä yhteydessä oletetaan, että analysoitava näkymä on
kaksiulotteinen yksittäinen kuva, jolloin kuvassa olevien kohteiden tulkinnassa ei tarvita syvyystietoa tai videokuvasekvenssin
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käsittelyä. Kuvassa 6.2 on esitetty analyysin päävaiheet lohkokaaviona (Pietikäinen 1993). Käytettäessä esimerkiksi konvoluutioneuroverkkoja samantyyppiseen tarkoitukseen, tulee kaaviosta erilainen (ks. luku 4).

Kuvanmuodostus

Esikäsittely

Mallit

Segmentointi

Sisällön
kuvauksen
muodostus

Sovitus

Tunnistus

Opettaminen

Kuva 6.2. Yksinkertaistettu kuva-analyysiprosessi.
Ensimmäisenä vaiheena on kuvan muodostaminen kuvalähteellä, esimerkiksi normaalilla digikameralla tai dokumenttiskannerilla. Kuvan analysointia voidaan monissa sovellutuksissa
ratkaisevasti helpottaa, jos valaistus ja muut kuvausjärjestelyt
suunnitellaan huolella.
Digitoidussa kuvassa voi olla sovelluksesta riippuen suuresti
vaihteleva määrä kuvapisteitä eli pikseleitä. Tyypillisesti pisteitä
on luokkaa 512x512 - 2048x2048 kappaletta. Usein käsitellään
harmaansävykuvia, joiden sävyasteikko kvantisoidaan esimerkiksi 256 tasoon. Vastaavasti taas värikuvassa käytetään usein
pikselin värin määrittämiseen 3 x 256 kvantisointitasoa eli 256
tasoa kutakin värikomponenttia (esim. RGB, punainen, vihreä ja
sininen) kohti.
Videokuvasekvenssi koostuu peräkkäisistä kuvista eli kehyksistä, joita otetaan tyypillisesti 25 kuvaa sekunnissa, mutta monesti saatetaan tarvita suurempaa nopeutta. Esimerkiksi luvussa
9 esitetyssä mikroilmeiden tunnistuksessa tarvittiin parhaaseen
tulokseen pääsemiseksi nopeutta 100 kuvaa sekunnissa.
Seuraavana vaiheena on kuvan esikäsittely, jossa kuva muokataan digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmillä analyysin kannalta edullisempaan muotoon. Kuvaa voidaan esimerkiksi normalisoida siten, että valaistuksessa ja muissa ympäristötekijöissä
tapahtuneet vaihtelut eivät vaikuta liikaa lopputulokseen. Monesti kuvasta pyritään suodattamaan pois kohinaa tai muita analyysiä häiritseviä sävyvaihteluja sekä korostamaan mielenkiinnon kohteina olevia piirteitä. Lisäksi voidaan tarvita kuvan geometrista korjausta esimerkiksi kameran linssin aiheuttamien vääristymien takia tai eri aikoina otettujen kuvien yhteensovittamiseksi.
Seuraavaksi kuva segmentoidaan: tavoitteena on erottaa kohteet
ja kohteiden osat toisistaan ja taustastaan. Segmentointiin on
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käytetty perinteisesti kahta vaihtoehtoista periaatetta: aluepohjaisilla menetelmillä kuva jaetaan harmaasävyltään, väriltään
tms. ominaisuudeltaan homogeenisiin alueisiin ja reunanilmaisussa kuvasta ilmaistaan jyrkkiä sävynmuutoskohtia eli alueiden
reunoja.
Kuvassa 6.3 on esimerkki merkkien segmentoinnista adaptiivisen harmaansävykynnyksen käyttöön perustuvalla menetelmällä
(Sauvola & Pietikäinen, 2000).

Kuva 6.3. Merkkien segmentointi adaptiivisella kynnystysmenetelmällä. (© Elsevier)
Reprinted, with permission, from Elsevier [Sauvola J & Pietikäinen M (2000)
Adaptive document image binarization. Pattern Recognition 33:225-236.]

Yleensä segmentointi on kuva-analyysin kriittisimpiä vaiheita ja
segmentointimenetelmät vaihtelevat sovellutuksesta riippuen.
Huono segmentointi vaikeuttaa analyysiä ja saattaa jopa tehdä
sen mahdottomaksi, esimerkiksi vierekkäiset merkit sulautua yhteen edellisessä kuvassa.
Tämän jälkeen lasketaan segmentoitujen alueiden, reunojen tms.
ominaisuuksia kuvaavia piirteitä, joiden perusteella erilaisia
kohteita voidaan erottaa toisistaan. Tällaisia ominaisuuksia ovat
mm. muoto, väri ja alueiden pintarakennetta kuvaava tekstuuri.
Monesti tunnistettava kohde muodostuu useasta segmentoidusta
alueesta tai reunasegmentistä. Tällöin kohteen rakenteen kuvauksessa tarvitaan alueiden (reunojen) ominaisuuksien ohella
myös tietoa alueiden (reunojen) keskinäisistä relaatioista. Rakenteen kuvaukseen käytetään esimerkiksi verkkoja (graafeja),
joiden solmut kuvaavat alueita (reunoja) ja linkit niiden keskinäisiä riippuvuuksia.
Muodostettuja kuvauksia verrataan systeemille etukäteen opetettujen prototyyppikohteiden malleihin ja pyritään näin tunnistamaan kuvassa esiintyviä kohteita tai ilmaisemaan poikkeamia
malleista. Kuvassa 6.3 kohteita ovat koneella kirjoitetut kirjaimet, numerot ja muut merkit.
Yksinkertaisimmassa tapauksessa kohteet voidaan riittävän tarkasti kuvata globaaleilla yksittäisten segmentoitujen alueiden
muotoa tms. ominaisuutta kuvaavilla piirteillä (esimerkiksi alueen keskimääräinen harmaansävy, harmaansävyn varianssi,
pinta-ala, ympärysmitta, muodon kompleksisuus), jolloin eri
kohteet voidaan tunnistaa niitä käyttäen suoraan tilastollisen
hahmontunnistuksen menetelmillä tai vaikkapa neuroverkolla.
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Yleensä kohteet koostuvat kuitenkin useasta alueesta tai reunasegmentistä, jolloin niitä on esimerkiksi ryhmiteltävä yhteen
luokittelijalle sopivien piirteiden saamiseksi tai käytettävä ns. rakenteellista hahmontunnistusta hyödyntäen esimerkiksi graafiesitystä (ks. luku 3) kuvaamaan eri alueiden ominaisuuksia ja
alueiden sijaintia toisiinsa nähden.
6.2.2

Kolmiulotteisen tiedon hankinta

Kolmiulotteisen näkymän analysointi on huomattavasti kaksiulotteista vaikeampaa. Piirteiden ilmaisua ja segmentointia hankaloittavat mm. varjoista johtuvat valaistuksen vaihtelut ja pintojen kirkkauksien riippuminen pintojen orientaatiosta.
Tunnistuksessa käytettävien ominaisuuksien laskentaa vaikeuttaa, että kohteet näyttävät erilaisilta eri suunnista ja monet kuvasta mitattavat asiat ovat tarkastelusuunnasta riippuvia. Tunnistamista vaikeuttaa myös se, että kohteista on vain yksi puoli näkyvissä tai kohteet voivat osittain peittää toisiaan.
Kolmiulotteisten pintojen analysointi edellyttää yleensä tietoa
kuvassa näkyvien pintojen topografiasta. Hyödyllistä on esimerkiksi tieto jokaista näkyvää pistettä vastaavan pinnan normaalin
orientaatiosta. Tällainen suuntainformaatio mahdollistaa ilmaista kuvasta tärkeitä orientaatioreunoja eli kohtia, joissa pintojen suunta muuttuu nopeasti. Tämä helpottaa kuvan segmentointia sitten, että tulos koostuu tasaisesti käyttäytyvistä pinnoista.
3-D-pintojen orientaation määrittämiseen on kehitetty ns. shape
from X -tekniikoita. Niillä päätellään pintojen muoto (eli pinnan
orientaatio eri kuvapisteissä) käyttämällä erityyppisiä muotoon
liittyviä vihjeitä. Tällaisia ovat mm. varjostumien käyttöön
(shape form shading), tekstuurivaihteluihin (shape from texture)
ja kohteiden ääriviivojen muotoon (shape from contour/shape)
perustuvat menetelmät.
Yleensä ei ole mahdollista määrittää pintojen orientaatiota yksikäsitteisesti ainoastaan yhtä kuvaa käyttämällä. Ongelmaa voidaan helpottaa käyttämällä kahta tai useampaa tunnetuissa paikoissa olevaa kameraa, eli ns. stereokuvausta. Etsimällä eri kuvissa eri paikoissa sijaitsevat toisiaan vastaavat kohdepisteet voidaan kyseisten pisteiden etäisyydet kamerajärjestelmästä määrittää kolmiomittausperiaatteella.
Syvyystietoa saadaan myös liikkeestä tarkastelemalla useiden
peräkkäisten kuvien muodostamia videokuvasekvenssejä kameran liikkuessa, vaikka kameran paikoista eri hetkinä ei olisi tarkkaa tietoa. Syvyyden ohella saadaan tietoa tapahtuneesta liikkeestä. Tällaisia mainittuja normaalin videokameran käyttöön
perustuvia menetelmiä kutsutaan passiivisiksi, sillä ne eivät lähetä energiaa analysoitavaan näkymään.
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Aktiivisilla etäisyyden hankintamenetelmillä voidaan analysointia usein huomattavasti helpottaa. Tällaisia ratkaisuja ovat jo pitkään olleet mm. laserpulssin kulkuajan mittaamiseen ja rakenteellisen valon käyttöön perustuvat menetelmät. Niillä on mahdollista saada suoraan syvyystietoa kohteista muodostamalla ns.
etäisyyskuva eli syvyyskuva (range image, depth map), jossa jokaisen näkyvissä olevan pisteen arvona on kyseisen pisteen etäisyys kamerasta. Esimerkki konenäössä paljon käytetystä etäisyyskuvan mittaavasta laitteesta on aktiivisen infrapunavalon
käyttöön perustuva Kinect-kamera, ks. https://en.wikipedia.org/wiki/Kinect.
Kuvassa 6.4 on esimerkki Kinect-kameralla otetusta etäisyyskuvasta sekä samasta kohteesta otetusta värikuvasta (Herrera
Castro ja muut, 2011). Etäisyyskuvassa eri etäisyydet kamerasta
on näytetty eri väreillä.

Kuva 6.4. Etäisyyskuva ja normaali värikuva. (© Springer)
Reprinted, with permission from Springer [Herrera Castro D, Kannala J &
Heikkilä J (2011) Accurate and practical calibration of a depth and color camera pair. In: Computer Analysis of Images and Patterns, Proceedings, Lecture
Notes in Computer Science 6855]

Etäisyyskamerat ovat merkittävästi helpottaneet 3-D-kuvien
analysointia. Ne ovat nyt tulossa myös mobiililaitteisiin.
Googlen Tango on ollut ensimmäinen mobiilialusta, johon on
sulautettu etäisyyskamera (Intel RealSense) ja muita sensoreita.
Se tuottaa sekä syvyyskarttoja että värikuvia (RGB-D). Siinä on
myös aika hyvä odometria eli kyky laskea matkaa liikeantureiden antaman tiedon perusteella.
6.2.3

Kolmiulotteisten näkymien analysointi

Yleisesti oletetaan, että ihminen organisoi tietämystään ympäristöstä abstrakteina käsitteinä, esimerkiksi ”talo”, ”seinä”, ”eläin”,
”karhu”. Kuvaa tulkittaessa on olemassa valtava kuilu tällaisten
käsitteiden ja kameran ottaman kuvan edustaman ns. ikonisen
esitystavan välillä. Siirtyminen kuvatiedosta symboliseen esitykseen on tehtävä välivaiheiden kautta.
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Kuvassa 6.5 on perinteinen lähestymistapa, koostuen alatasosta,
välitasosta ja ylätasosta. Tämä perustuu osittain professori David
Marrin käsitykseen kolmesta vaiheesta, jota ihminen käyttää kuvattuja näkymiä analysoidessaan (Marr, 1982), ks. osio 3.4.

Kuva 6.5. Kolmiulotteisen näkymän analysointiprosessi.
Alatasolla kuvaa esikäsitellään, segmentoidaan kuva ja lasketaan
kohdealueita tai reunasegmenttejä kuvaavia kaksiulotteisia (2D) piirteitä. Alatason näköjärjestelmästä käytetään englanninkielistä nimitystä ”low-level vision” tai ”early vision”.
Välitason näköjärjestelmän (intermediate-level) päätehtävä on
kolmiulotteisten (3-D) piirteiden ilmaisu ja analysointi. Kolmiulotteista tietoa voidaan johtaa alatasolla lasketuista piirteistä tai
hankkia suoraan edellä mainituilla 3-D-tiedon hankintaan kehitetyillä menetelmillä.
Ylätason näköjärjestelmän (high-level) tehtävänä on usein löytää ne etukäteen tunnettujen tai opetettujen kohteiden mallit,
jotka sopivat parhaiten yhteen kuvasta ilmaistujen rakenteiden
kanssa. Ongelmia aiheuttavat 3-D-kohteiden ulkonäön muuttuminen tarkastelupaikasta riippuen ja kaksiulotteisen kuvatiedon
puutteellisuus etenkin, jos kohteet peittävät osittain toisiaan. Lisäksi tiettyyn luokkaan (esimerkiksi ”talo”) kuuluvat kohteet
voivat vaihdella suuresti ulkoasulta
6.3

Ajankohtaisia tutkimusalueita

Lukuisista toteutetuista sovellutuksista huolimatta konenäön ala
on yhä tutkimuspainotteinen. Sovelluksissa käytettävät ratkaisut
ovat olleet pitkälti räätälöityjä. Yleiskäyttöisiä menetelmiä ja
ratkaisumalleja on toistaiseksi vain vähän.
Visuaalisen informaation matemaattinen mallintaminen reaalimaailman ongelmissa on usein ylivoimaisen vaikeata. Erityisen
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vaikeaa on kehittää menetelmiä, jotka toimivat muuttuvissa olosuhteissa, esimerkiksi valaistuksen ja kameran asennon vaihdellessa. Sovellusten asettamat suuret nopeusvaatimukset asettavat
usein myös erityisvaatimuksia kehitettäville menetelmille.
Kuvassa 6.6 on esitetty suuria haasteita, jotka liittyvät kohteiden
tunnistamiseen luonnollisissa ympäristöissä. Osakuvien ongelmia ovat a) valaistus, b) muodon muutos, c) skaala ja tarkastelupiste, d) koko ja asento, e) sotku ja peittyminen, f) hämärtyminen, g) liike, h) saman luokan eri ilmentymät ja i) pienet eri luokkien väliset vaihtelut (Liu ja muut, 2019).

Kuva 6.6. Kohteiden tunnistamisen haasteita. (© CC BY 4.0)
From [Liu L, Ouyang W, Wang X, Fieguth P, Liu X & Pietikäinen M (2019)
Deep learning for generic object detection: A survey. International Journal of
Computer Vision, 58 s.], arXiv:1809.02165v4. This work is licensed under a
CC BY 4.0. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Hyvään luokittelutarkkuuteen pääsemiseksi tarvitaan valtava
määrä opetusnäytteitä kaikkien mahdollisten vaihtelujen huomioimiseksi. Yksi tapa pyrkiä vähentämään näitä vaihteluja (ja siten myös tarvittavien opetusnäytteiden määrää) on kehittää sellaisia kohteiden esitystapoja, jotka sietävät hyvin erilaisia vaihteluja, esimerkiksi ovat kohtuullisen invariantteja valaistuksen
sekä kohteiden koon ja asennon vaihtelujen suhteen.
Vuodesta 2012 lähtien konenäön tutkimuksessa tapahtui selvä
paradigman muutos. Osiossa 6.2 esitetyt yksinkertaistetut ratkaisumallit korvattiin usein ainakin osittain syviin neuroverkkoihin
perustuvilla malleilla.
Syviä konvoluutioneuroverkkoja soveltamalla onkin saavutettu
monissa konenäön ongelmissa erinomaisia tuloksia, esimerkiksi
merkkien tunnistuksessa, kohteiden ilmaisussa ja luokittelussa,
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kasvontunnistuksessa, ajoneuvojen ja jalankulkijoiden paikantamisessa ym. Syväneuroverkkoihin perustuvat ratkaisut ovat olleet valtavirtana alan tieteellisissä konferensseissa, ja niillä saatujen tulosten myötä teollisuuden kiinnostus konenäkösovelluksiin on selvästi kasvanut.
Massiivisen opetusdatan tarve ja laskennallinen monimutkaisuus
rajoittavat kuitenkin monesti syväneuroverkkojen käytännön soveltamista. Esimerkiksi teollisuuden visuaalisessa laadunvalvonnassa, lääketieteellisten kuvien tulkinnassa ja mikroilmeiden
tunnistuksessa voi olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta löytää riittävän kattavaa määrää opetusnäytteitä. Tyypillisesti tarjolla
oleva tai helposti hankittavissa oleva materiaali on epäbalanssissa, jolloin kiinnostavimmat harvinaiset poikkeamat ovat aliedustettuina.
Kolmiulotteisen tiedon tulkinta syvillä neuroverkoilla on myös
erityisen vaikeaa, sillä riittävän opetusaineiston hankkiminen on
hyvin hankalaa, kuten osiossa 6.2 esitettyjen monien tulkittavaan
dataan vaikuttavien tekijöiden perusteella voi päätellä. Oma lukunsa ovat sellaiset sovellukset, joissa vaaditaan hyvin kompaktia laitteistototeutusta ja pientä virrankulutusta, kuten älypuhelimet, puettavat laitteet, älykellot ja älylasit.
Tieteellisten tutkimusten julkaisuissa on luokittelutarkkuus tai
jokin vastaava mitta usein tärkein ja lähes ainoa kriteeri uuden
konenäkömenetelmän suorituskyvylle. Sovelluksia toteutettaessa ja menetelmiä niihin valittaessa on kuitenkin otettava huomioon myös monia muita tekijöitä: Mitkä ovat sovelluksen asettamat vaatimukset? Minkä verran opetusnäytteitä on mahdollista
saada ja millä kustannuksella? Mikä on kehitettävän järjestelmän hinta, koko ja virran kulutus? Miten käyttäjäystävällinen
järjestelmä on? Miten järjestelmää voidaan päivittää ja soveltaa
uusiin ympäristöihin?
Alla on lueteltu eräitä ajankohtaisia konenäön tutkimusalueita
alan huippukonferenssin (ICCV 2017) aiheiden mukaisesti:
-

3-D -konenäkö
Toimintojen (action) tunnistaminen
Big data ja suuren mittakaavan menetelmät
Biometriikka: kasvot ja eleet
Biolääketieteellisten kuvien analyysi
Laskennallinen valokuvaus, fotometria, kohteen muoto
eri vihjeistä
Syväoppiminen
Matalan tason konenäkö ja kuvankäsittely
Liike ja seuranta
Optimointimenetelmät
Tunnistaminen: ilmaisu, kategorisointi, indeksointi ja
sovittaminen
Robottinäkö
Segmentointi, ryhmittely ja muotojen esitystavat
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-

Tilastollinen oppiminen
Video: taphtumat, aktiivteetit ja videovalvonta
Konenäkö jotakin (X) varten

Seuraavassa esitetään tyypillisiä ongelmia, joihin konenäön perustutkimuksessa on viime aikoina panostettu.
Kuvassa 6.7 on esimerkki kohteiden (ihminen, auto) tunnistamisesta ja niiden ilmentymien segmentoinnista konvoluutioneuroverkolla.

Kuva 6.7. Kohteiden tunnistaminen ja niiden ilmentymien segmentointi. (© 123RF)
Kuvassa 6.8 on käytetty koneoppimista hyödyntävää menetelmää autojen ja moottoripyörien tunnistamiseen ja paikantamiseen kuvassa.

Kuva 6.8. Koneoppimista hyödyntävä kohteiden tunnistaminen.
(© 123RF)
Seuraava kuva 6.9 liittyy laskennalliseen valokuvaukseen (Pedone & Heikkilä, 2011). Siinä on poistettu sameutta alkuperäisistä ylhäällä olevista valokuvista.
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Kuva 6.9. Laskennallinen sameuden poistaminen kuvasta. (©
IEEE)
© [2011] IEEE. Reprinted, with permission, from [Pedone M & Heikkilä J
(2011) Robust airlight estimation for haze removal from a single image. Proc.
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops]

Taustanpoisto ja kohteiden seuranta ovat keskeisessä roolissa
erilaisissa videovalvontasovelluksissa. Kuvassa 6.10 on poistettu taustaan kuuluvat liikkumattomat osat videokuvasta ja seurataan toisensa kohtaavien henkilöiden liikeratoja ja toimintoja
(Takala & Pietikäinen, 2007). Taustan poistaminen saattaa kuitenkin vaikeuttaa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen
tulkintaa.

Kuva 6.10. Taustan poisto ja liikkuvien kohteiden seuranta. (©
IEEE)
© [2007] IEEE. Reprinted, with permission, from [Takala V & Pietikäinen
M (2007) Multi-object tracking using color, texture and motion. Proc. IEEE
Conference on Pattern Recognition and Computer Vision]
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Biometrinen tunnistaminen on konenäön keskeisiä tutkimusalueita, esimerkkinä kasvojen ja iiriksen käyttö (kuva 6.11a). Ihmisten kävelytyyli (gait) on yksilökohtaista, joten sitä voidaan käyttää biometriseen tunnistamiseen etäältä. Sitä voitaneen käyttää
myös henkilön tunnetilan arviointiin (kuva 6.11b).

Kuva 6.11. Biometrinen tunnistaminen kasvoista (© 123RF) ja
tunnetilan arviointi kävelytyylin perusteella. (© CMVS)
Kuvassa 6.12 on käytetty osiossa 6.2 mainitun Google Tango laitteiston tuottamaa etäisyys- ja värikuvatietoa luomaan kolmiulotteinen malli oman laboratoriomme tiloista.

Kuva 6.12. Google Tangon avulla luotu 3-D-malli tutkimusyksikkömme tiloista. (© CMVS)
6.4

Miten konenäkö tulee muuttamaan jokapäiväistä elämäämme?

Konenäkö on ollut vielä viime vuosiin saakka pitkälti taustalla.
Sitä on sovellettu menestyksellä kontrolloiduissa olosuhteissa,
esimerkiksi teollisten tuotteiden visuaalisessa laadunvalvonnassa, kokoonpano- ja lajittelutehtävissä teollisuudessa, tekstin
lukemiseen skannatuista dokumenteista, lääketieteen instrumenteissa esimerkiksi solujen laskentaan, sotilaallisissa sovelluksissa kohteena olevien maalien etsimiseen ja seurantaan, sekä
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ympäristön tilan analysointiin satelliiteista ja lentokoneista otetuista kuvista. Kaupoissa pullonpalautusautomaatit ovat jo pitkään käyttäneet 3-ulotteista konenäköä.
Viime vuosina konenäkö on tullut osaksi jokapäiväistä elämäämme. Sormenjälkiin, silmän iirikseen ja kasvoihin perustuva
biometrinen tunnistaminen on jo laajalti käytössä esimerkiksi
lentokentillä ja kulun valvonnassa – ja yhä enemmän myös älypuhelimissa.
Videokameroissa on usein mukana hymyn tunnistaminen ensiaskeleena emootioiden tunnistukseen. Kuvan sisällön perusteella
tehtävät internet-haut ovat tulleet paljon aikaisempaa tarkemmiksi.
Rikollisuuden ja terrorismin kasvun estämiseksi on valvontakameroita asennettu kaikkialle ympäristöömme. Niihin pyritään
yhä enemmän lisäämään automaattista tulkintaa, esimerkiksi
kasvojen tai jopa käyttäytymisen tunnistusta.
Uusissa autoissa on konenäköön perustuvia kaistanvahteja ja liikennemerkkien tunnistajia. Konenäköä on käytetty myös taiteessa. Esimerkiksi DeepArt -niminen ohjelmisto pystyy muuntamaan käyttäjän lataamia kuvia valittua maalaustyyliä muistuttavaksi, https://deepart.io/.
Lähitulevaisuudessa kulkiessamme ympäristössämme älypuhelin pystyy tunnistamaan erilaisia kohteita, kasveja ja lintuja ja
kertomaan niistä tietoja käyttäjälle. Ulkomailla ollessamme pystymme tunnistamaan vieraskielistä tekstiä mainoksista ja ravintolan ruokalistoista sekä näkemään asiakkaiden arvosteluja kyseisestä ravintolasta. Konenäöllä on keskeinen rooli automaattisissa kaupoissa, kuten jo luvussa 1 mainittiin Amazonin kehittämään järjestelmään liittyen.
Vammaisteknologiassa tulemme näkemään valtavaa kehitystä.
Näkövammaiset pystyvät lukemaan lehtiä ja muita dokumentteja. Älylasien avulla he pystyvät saamaan tietoa ympäristöstään
ja jopa saamaan tietoa keskustelukumppanin tunnetilasta.
Konenäkö on avainroolissa itsenäisesti tai puoli-itsenäisesti liikkuvissa ajoneuvoissa, jollaisia on tulossa rajattuihin ja riittävän
turvallisiin ympäristöihin. Lääketieteessä kuvantaminen on tullut keskeiseen rooliin sairauksien diagnoosissa. Konenäöllä on
merkittävä rooli auttamassa lääkäreitä kuvien tulkinnassa.
Kuvantamisteknologioiden kehittyminen avaa aivan uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi nykyisin on jo mahdollista toteuttaa
jopa painotekniikalla ohuita monilinssikameroita kuva-anturin
päälle. Kuvassa 6.13 on ohuella monilinssikameralla saatu kuva,
josta osakuvien perusteella pystyy tekemään myös kolmiulotteisen tulkinnan. Tällaisia voidaan tulevaisuudessa upottaa ympäristöön ja esimerkiksi maksukortteihin ja toteuttaa niiden avulla
uudenlaisia ihminen-koneliittymiä äly-ympäristöihin hyvin pienellä energiankulutuksella (Varjo, 2016).
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Kuva 6.13. Monilinssikameralla otettu kuva. (© Sami Varjo)
6.5

Konenäön ja tekoälyn tutkimus Konenäön ja signaalianalyysin keskuksessa CMVS

Oulun yliopiston Konenäön tutkimusryhmä (Machine Vision
Group) perustettiin vuoden 1981 lopulla Matti Pietikäisen palattua Marylandin yliopistoon suuntautuneelta tutkimusvierailultaan. Alkuvaiheessa ryhmän tutkimus oli hyvin sovellusläheistä,
painottuen konenäön sovelluksiin visuaalisessa laadunvalvonnassa ja robotiikassa. Etenkin laadunvalvonta oli jo siihen aikaan hyvin tärkeä sovellusalue, mistä syystä oli mahdollista
saada ulkopuolista rahoitusta tutkimukselle.
Sittemmin ryhmän tutkimus on laajentunut ja syventynyt merkittävästi, kattaen sekä kansainvälisesti korkeatasoisen perustutkimuksen että siihen tukeutuvan soveltavan tutkimuksen. Ryhmän tutkimusta ja toimintaa 25 ensimmäisen vuoden ajalta käsitellään juhlakirjassa ”From Algorithms to Vision Systems –
Machine Vision Group 25 years” (Pietikäinen ja muut, 2006) ja
vuosikertomuksissa vuosilta 1997-2015 (Pietikäinen ja muut,
2016). Vuoden 2016 vuosikertomus, http://www.oulu.fi/infotech/annual_report/2016/cmv. Tähän mennessä konenäön tutkimus on johtanut noin 20 start up -yrityksen perustamiseen ryhmämme ja sen pohjalta syntyneiden uusien tutkimusryhmien
kasvattien perustamina.
Marylandissa yliopistossa vuosina 1980-81 alkaneeseen tekstuurianalyysitutkimukseen ryhmä palasi 1990-luvun alussa, mikä
johti myöhemmin erittäin merkittäviin keksintöihin: yleistettyyn
Local Binary Pattern (LBP) -menetelmään ja sen soveltamiseen
kasvojen tunnistuksessa (luku 7). Tekstuuri- ja kasvoanalyysin
(osio 8.2) ohella ryhmä on tehnyt kansainvälistä kärkeä edustavaa tutkimusta mm. kolmiulotteisessa konenäössä (osio 8.3),
emootioiden tunnistuksessa (luku 9), biometrisessa tunnistuksessa (osio 8.2), älykkäissä ihminen-kone -liittymissä (osio 8.4),
teollisuuden visuaalisessa laadunvalvonnassa (osio 8.1) sekä
lääketieteen kuvien analyysissä (osio 8.5).

141

Tammikuussa 2016 toimintansa aloittaneessa Konenäön ja signaalianalyysin tutkimuskeskuksessa (Center for Machine Vision and Signal Analysis, CMVS) yhdistettiin yliopiston vahva
konenäön ja biosignaalien analyysin osaaminen. Syksyllä 2019
keskuksessa toimi neljä professoria (Olli Silvén, Guoying Zhao,
Janne Heikkilä ja Tapio Seppänen), yksi emeritusprofessori
(Matti Pietikäinen) sekä yksi tenure track Assistant Professor (Li
Liu). Yksikön yli 60 tutkijaa ja tutkimusapulaista käsittävästä
henkilöstöstä on noin 70% ulkomailta. Keskuksen johtajana toimii professori Olli Silvén.
Yksikkö on ollut keskeisessä roolissa Oulun yliopiston tekoälyopetuksen kehittämisessä jo 1980-luvulta lähtien. Vuoden
2018 syksyllä käynnistyi uusi tekoälyn opintosuunta tietotekniikan koulutusohjelmassa (Liite L2).
CMVS:n nykyinen tutkimus voidaan jakaa kuuteen alueeseen:
Kasvojen tunnistus ja analysointi: Ryhmä tutkii ja on kehittänyt suurta kansainvälistä huomiota saaneita menetelmiä ja ratkaisuja kasvon- ja kasvonilmeiden tunnistukseen, mikroilmeiden tunnistukseen ja huijausten estoon biometrisessa tunnistuksessa. Kiinnostuksen kohteina ovat olleet myös mm. puheen tunnistaminen huulilta lukemalla sekä sydämen sykkeen mittaaminen kasvovideoista. Uudet menetelmät luovat perustaa emootiotilan analysointiin, biometristen järjestelmien kehittämiseen
ja älykkäisiin ihminen-kone -liittymiin.
3-D-konenäkö: Keskeinen tavoite tutkimuksessa on kehittää
menetelmiä näkymien kolmiulotteiseen (3-D) havainnointiin.
Tutkimuksen pääsovellusalueena on lisätty todellisuus (augmented reality), missä 3-D-näkö on edellytyksenä virtuaalisen maailman ja todellisen maailman yhdistämiselle. Perustana tutkimukselle on ollut ryhmän vankka kokemus kameroiden geometrisesta kalibroinnista ja 3-D-rekonstruktiosta. Ryhmässä tutkitaan nykyisin mm. perinteisten geometristen ratkaisumallien ja
modernien koneoppimiseen perustuvien menetelmien yhdistämistä.
Tunnetekoäly: Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on tehdä ihmisen ja koneen vuorovaikutus lähemmäksi ihmisten välistä
vuorovaikutusta ottamalla tunnetila huomioon. Vahvana perustana on ryhmän tutkimus kätkettyihin tunteisiin liittyvästä mikroilmeiden tunnistuksesta, dynaamisten kasvonilmeiden ja eleiden tunnistuksesta, fysiologisten signaalien analyysistä sekä
sykkeen mittaamisesta ilman kontaktia kasvovideoista. Näihin
liittyvä tutkimus jatkuu. Monen modaliteetin yhdistäminen ja
tutkimuksen tulosten vieminen lähelle sovelluksia ovat myös
ajankohtaisia haasteita.
Koneoppiminen: Koneoppiminen ja tilastollinen hahmontunnistus ovat olleet osa yksikön konenäön tutkimusta jo 1980-lu-
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vulta lähtien. Viime vuosina on syväoppiminen noussut keskeiseen asemaan, mutta sillä on monia heikkouksia, kuten massiivinen opetusnäytteiden tarve, tehoprosessoreiden tarve, haavoittuvuus vihamielisille hyökkäyksille sekä kyvyttömyys perustella
luokittelupäätösten syitä.
Yksikössä tutkitaan laskennallisesti kevyitä, kompakteja ja vähän energiaa kuluttavia kuvan ja videon esitystapoja ja luokittelumenetelmiä, joita voidaan käyttää esimerkiksi puettavissa laitteissa, älylaseissa ja ympäristöön upotetuissa älysensoreissa. Syväneuroverkkojen heikkouksista pyritään pääsemään eroon sekä
uusilla esitystavoilla että koneoppimisratkaisuilla.
Lääketieteen signaalien ja kuvien analysointi: CMVS:n piirissä on tutkittu erilaisten fysiologisten signaalien ja biolääketieteen kuvien analyysiä jo 1990-luvulta lähtien. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on ollut sydänperäisiin sairauksiin liittyvien
signaalien analysointi. Viime aikoina on tutkittu esimerkiksi sydämen eteisvärinän varhaista ilmaisua etämittauksella kasvovideoista. Kuva-analyysiin liittyen on tutkittu mm. biologisten
kuvien ja videoiden sekä keuhkoröntgenkuvien analysointia.
Yhteistyökumppaneina yksikön tutkimuksessa on ollut sekä lääketieteen että biotieteiden asiantuntijoita.
Konenäkötekniikka ja sovellukset: CMVS:llä on pitkä kokemus sovellusten kehittämistä tukevan konenäköteknologian tutkimuksesta. Sillä on myös vankka kokemus tutkimuksensa tulosten viemisestä lähelle sovelluksia, esimerkkeinä puu- ja metallipintojen visuaalinen laadunvalvonta, lääketieteen sovellukset ja kasvontunnistus. Viime aikoina ovat olleet esillä mm. vähän energiaa kuluttavat suuren laskentatehon laitteistototeutukset, laadunvalvontajärjestelmien tarvitsemien opetusnäytteiden
vähentäminen, lääketieteen sovellukset, biometrian sekä emootioiden tunnistuksen tulosten vieminen käytäntöön.
6.6
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7
7.1

Local Binary Pattern – konenäkötutkimuksen
läpimurto Oulun yliopistosta
Local Binary Pattern -menetelmän perusteet

Tutkimusryhmän suurin tieteellinen saavutus on paikallisten binäärikuvioiden analyysiin perustuvan Local Binary Pattern
(LBP) -menetelmän keksiminen, ja sen eri muunnelmien ja sovellusten kehittäminen (Pietikäinen ja muut, 2011), (Pietikäinen,
2010).
Alun perin menetelmä kehitettiin kuvan tai sen osien pintarakenteen eli tekstuurin analyysiin, mutta myöhemmin siitä kehittyi
yleiskäyttöinen menetelmä kuvien ja videoiden sisällön kuvaamiseen tunnistusta varten. Tekstuureja on hyvin erilaisia, sisältäen lähes säännöllisesti toistuvia kuviointeja tai hyvin epäsäännöllisiä pintarakenteen vaihteluja. Myöhemmin havaittiin, että
menetelmää voidaan soveltaa myös epätavallisiin tekstuureihin,
kuten esimerkiksi ihmisen kasvoista otettuihin kuviin. Kuvassa
7.1 (Liu ja muut, 2019) on esimerkkejä hyvin erilaisia tekstuureja sisältävistä kuvista.

Kuva 7.1. Esimerkkejä hyvin erilaisia tekstuureja sisältävistä kuvista. (© CC BY 4.0)
From [Liu L, Chen J, Fieguth P, Zhao G, Chellappa R & Pietikäinen M (2019)
From BoW to CNN: Two decades of texture representation for texture classification. International Journal of Computer Vision 127(1):74-109]. Licensed under a CC BY 4.0. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Alkuperäinen LBP syntyi jo 1992-93 Marylandin yliopiston vierailevan tutkijan David Harwoodin, Matti Pietikäisen ja hänen
silloisen jatko-opiskelijansa, nykyisen professorin Timo Ojalan
yhteistyönä. 2000-luvun alussa luotiin teoreettinen perusta, mikä
osaltaan johti ensimmäiseen varsinaiseen läpimurtoon.
Monet konenäön huippututkijat kiinnostuivat LBP:stä toden teolla vasta, kun sitä laajennettiin kasvojen tunnistukseen (20042006), jota käyttäen esimerkiksi ihmisen henkilöllisyys, ilmeet
ja sukupuoli voidaan tunnistaa kasvokuvista. Neljäntenä päävaiheena oli LBP-menetelmän yleistäminen videokuvasekvensseihin, jolloin esimerkiksi muuttuvia kasvonilmeitä tai videolle puhuttuja sanoja ja lausekkeita voidaan tunnistaa videokuvasta.
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LBP on erinomainen esimerkki pitkäjänteisen ja hyvin fokusoidun tutkimuksen merkityksestä. Lähestymistapa on poikennut
alan valtavirrasta, ja niinpä menetelmän varsinaiseen läpimurtoon ja hyväksyntään tiedeyhteisössä vaadittiin kymmenen
vuotta. Tänä päivänä tätä erittäin paljon viitattua menetelmää ja
sen laaja-alaista soveltamista eri aloilla voidaan pitää yhtenä
suomalaisen tietojenkäsittelytieteen suurimpiin kuuluvana menestystarinana.
LBP-menetelmä mittaa kuvassa olevien pintojen kuviointia eli
tekstuuria. Menetelmä on laskennallisesti erittäin yksinkertainen
ja sellaisena houkutteleva käytettäväksi.
Harmaasävymuotoon muutettua kuvaa käsitellään pikseli pikseliltä, esimerkiksi vasemmalta ylhäältä oikealle alas. Kunkin pikselin kohdalla lasketaan sen LBP-koodi valitun kokoisessa ympäristössä, esimerkiksi 3x3 tai 5x5. Kuvassa 7.2 (Pietikäinen ja
muut, 2011) on esimerkki LBP -koodin laskemisesta 3x3 -pikselin ympäristössä (Ojala ja muut, 1996).

Kuva 7.2. Esimerkki LBP-koodin laskennasta 3x3 -ympäristössä. (© Springer)
Reprinted, with permission, from Springer [Pietikäinen M, Hadid A, Zhao G
& Ahonen T (2011) Computer Vision Using Local Binary Patterns]

Vasemmalla olevassa kuvan osassa luvut esittävät harmaansävyjä, jotka kynnystetään tarkasteltavan keskimmäisen pikselin
harmaansävyllä (6). Niille naapureille, joiden sävy on suurempi
tai yhtä suuri kuin 6 annetaan binääriarvo 1 ja pienemmille arvo
0 keskellä olevan kuvan mukaisesti. Kullekin sijainnille annetaan 3x3 -ympäristössä oikealla olevan kuvan mukaisesti painokerroin 1...128 (eli 20... 27). Näin voidaan laskea LBP-koodi
(241) tarkasteltavalle keskimmäiselle pikselille. Keskipisteen
kahdeksaa naapuria käytettäessä mahdollisia arvoja on kaikkiaan 256 kappaletta, eli piirrevektorin pituus on 256. Samoin voidaan laskea tekstuurin kontrasti (C) eli voimakkuus (4,7) vähentämällä kynnyksen alapuolella olevien harmaasävyjen summa
kynnystyksessä leiman ”1” saaneiden harmaasävyjen summasta.
Tämä sama laskenta tehdään kaikille kuvan tai kuva-alueen pikseleille, esimerkiksi vasemmalta ylhäältä oikealle alhaalle
saakka. Laskemalla jakauma siitä miten monta kertaa kukin
LBP-koodi esiintyy ko. alueella saadaan ns. LBP-histogrammi,
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jota käytetään kuvaamaan kyseisen alueen tekstuuria. Kontrastia
käytettäessä lasketaan sille erillinen histogrammi.
Sittemmin menetelmää on parannettu ja yleistetty. Tärkeä merkkipaalu oli vuonna 2002 konenäön ja tekoälyn arvokkaimpiin
kuuluvassa lehdessä IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence (PAMI) esitetty menetelmä, jossa mm. laskentaympäristö (3x3) yleistettiin mielivaltaiselle etäisyydelle
(esimerkiksi 5x5, 7x7 jne.) ja kehitettiin kuvan pyörityksiä sietävä versio menetelmästä (Ojala ja muut, 2002). Kontrastina em.
yleistetyssä LBP-menetelmässä käytetään valittujen näytteiden
ja tarkasteltavan keskipisteen harmaasävyjen erotusten tilastollista varianssia.
Kuvassa 7.3 on esimerkki (Pietikäinen ja muut, 2011), jossa otetaan eri määrä näytteitä (P) kuvan harmaansävyistä tarkasteltavan pikselin ympäristössä eri etäisyyksiltä (R) (Ojala ja muut,
2002). Kullekin näytteelle, jonka sijainti vaaka- ja pystysuunnissa ei ole kokonaisluku (1, 2, 3 jne.), lasketaan arvo ns. bilineaarisella interpolaatiolla alkuperäisen kuvan pikseleiden arvoista ko. näytteen ympäristössä. Näytepikseleiden määrän kasvaessa piirrevektori tulee pidemmäksi, esimerkiksi em. kuvassa
kahdeksan naapurin (P) tapauksessa piirrevektorin pituus on
256, mutta P:n arvolla 16 pituus on jo 216 eli 65536.

Kuva 7.3. Yleistetty LBP. (© Springer)
Reprinted, with permission, from Springer [Pietikäinen M, Hadid A, Zhao G
& Ahonen T (2011) Computer Vision Using Local Binary Patterns]

Tutkimuksessamme kuitenkin huomattiin, että valtaosa informaatiosta on kuvan ns. yhtenäisissä kuvioissa (esim. alueiden
reunat, nurkat, tasaiset alueet), mistä syystä menetelmän muodostamien koodien määrää voidaan merkittävästi pienentää, eli
lyhentää piirrevektoria. Tämä oli tärkeä havainto esimerkiksi
kasvontunnistusmenetelmää kehitettäessä.
LBP voidaan tulkita kuvan hienorakennetta analysoivana piirreoperaattorina, joka ilmaisee kussakin pikselissä mikrokuvion,
joka voi olla esimerkiksi piste, tasainen alue, viivan loppu, reuna
tai nurkka (kuva 7.4) (Pietikäinen ja muut, 2011).
Valitun alueen yli laskettu piirrejakauma eli histogrammi kuvaa
sitä miten monta kertaa kukin kuvio esiintyy kyseisellä alueella
eli antaa tietoa alueen mikrotekstuurista. Tämä on hyvin yksinkertainen ns. Bag-of-Words (BoW, ”laukku sanoja”) -esitystapa
kuva-alueen sisällöstä, jossa ”sanoja” vastaavat eri LBP-koodit
(kuviot) histogrammissa.
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Kuva 7.4. LBP-operaattorin ilmaisemia tekstuurin mikrokuvioita. (© Springer)
Reprinted, with permission, from Springer [Pietikäinen M, Hadid A, Zhao G
& Ahonen T (2011) Computer Vision Using Local Binary Patterns]

BoW-periaate on ollut erittäin laajalti käytetty konenäössä hyvin
monenlaisissa ongelmissa ja sovelluksissa, etenkin ennen nykyistä tekoälyhuumaa CNN-syväneuroverkkomenetelmän
myötä. Kattava katsaus erilaisiin BoW- ja CNN-menetelmiin
tekstuurien esitystapoina löytyy viitteestä (Liu ja muut, 2019).
Kuvassa 7.5 LBP-menetelmää on sovellettu kasvokuvaan. Kunkin pikselin arvona keskellä olevassa kuvassa on sille laskettu
LBP-koodi. Kuvasta voidaan päätellä, että menetelmä on varsin
epäherkkä valaisun vaihteluille, sillä LBP-operaattori on riippumaton paikallisesti monotonisesti kasvaville tai pieneneville harmaansävyille. Oikealla oleva histogrammi esittää kunkin LBPkoodin esiintymismäärän koko kuvan alueella.

Kuva 7.5. LBP-operaattorin soveltaminen kasvokuvaan. (©
Springer)
Reprinted, with permission, from Springer [Pietikäinen M, Hadid A, Zhao G
& Ahonen T (2011) Computer Vision Using Local Binary Patterns]

Laskennallisesti erittäin yksinkertainen LBP-menetelmä soveltuu monentyyppisen digitaalisen kuvamateriaalin analysointiin
ja automaattiseen tulkintaan reaaliajassa. Koska operaattori on
riippumaton monotonisille (kasvaville tai laskeville) harmaansävyn muutoksille laskentaympäristössään, menetelmä sietää varsin hyvin valaistuksen vaihteluja. Näistä syistä menetelmä on levinnyt hyvin laajaan käyttöön tiedeyhteisössä ja mitä erilaisimmissa erilaisissa sovelluksissa (Pietikäinen ja muut, 2011)
Kiinasta Ouluun tullut nuori tohtori Guoying Zhao (nykyisin
professori) yleisti LBP-menetelmän dynaamisille tekstuureille,
mahdollistaen kasvonilmeiden, liikkuvien kohteiden ja näkymien analyysiin (Zhao & Pietikäinen, 2007). Iso innovaatio
LBP-TOP menetelmässä on tehdä 2-D-analyysi kolmessa ortogonaalisessa eli toisiaan vastaan kohtisuorassa tasossa, joista
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yksi vastaa normaalia kuvatasoa (XY) ja kaksi paikka-aika -tasoa (XT, YT). Eri suuntien jakaumat yhdistetään dynaamisen
tekstuurin kuvaukseksi kuvan 7.6 esittämällä tavalla.

Kuva 7.6. LBP-TOP dynaamisen tekstuurin analyysissä. (©
Guoying Zhao)
Tätä menetelmää tai sen modifikaatioita on käytetty laajalti monissa ongelmissa, esimerkkeinä tavallisten kasvonilmeiden ja
mikroilmeiden tunnistus (luku 9), visuaalinen suun liikkeitä analysoiva puheentunnistus (luku 8), kasvontunnistuksen huijausten
esto (luku 8), ihmisen toimintojen tunnistus, ja kävelytyyliin perustuva biometrinen tunnistus.
7.2

LBP kasvontunnistuksessa

Kasvokuvien analysointi on ollut viime vuosina yksi konenäkötutkimuksen keskeisimpiä haasteita, ja niinpä siihen soveltuvan menetelmän keksiminen on osoittautunut huomattavaksi
menestykseksi (Ahonen ja muut, 2004, 2006). Kuvassa 7.7 on
esittämämme menetelmän periaate yksinkertaistettuna.

Kuva 7.7. Kasvojen analysointi LBP-menetelmällä. (©
Springer)
Reprinted, with permission, from Springer [Pietikäinen M, Hadid A, Zhao G
& Ahonen T (2011) Computer Vision Using Local Binary Patterns]

Aluksi kasvot paikannetaan jollakin ns. kasvon ilmaisumenetelmällä, esimerkiksi (Viola & Jones, 2004) ja normalisoidaan samankokoisiksi ja samaan paikkaan etsimällä ensin esimerkiksi
silmät ja joitakin muita helposti löydettäviä kiintopisteitä kasvon
alueelta. Tämän jälkeen kasvon alueelle lasketaan LBP-
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piirrekuva ja lasketaan piirrejakaumat kullekin ruudulle valitussa ristikossa.
Yksittäisen ruudun LBP-jakauma kuvaa kasvon harmaasävyvaiheluja eli tekstuuria ko. alueella. Ruudun sijainti antaa tietoa kasvon geometriasta, eli missä kohden kasvoja on minkinlaista tekstuuria. Yhdistämällä kaikkien ruutujen jakaumat yhteiseksi piirrejakaumaksi koko kasvon alueelta, saadaan LBP-kuvaus kasvon sisällöstä.
Järjestelmän opetusvaiheessa lasketaan mallit kullekin tunnistettavalle henkilölle, yleensä käyttäen useita kasvoista otettuja kuvia ja niistä laskettuja piirrejakaumia kustakin henkilöstä. Sitten
kun halutaan tunnistaa, kuka joku tuntematon henkilö on, verrataan hänestä laskettua LBP-kuvausta opetettuihin eri henkilöiden malleihin ja tunnistetaan, kuka on kyseessä, jos malleista
löytyy joku riittävän lähellä oleva. Tällöin on kyseessä ns. 1:n tunnistus, eli halutaan tunnistaa kenen kasvot ovat kyseessä n:stä
järjestelmälle opetetusta henkilöstä.
Kasvojen autentikoinnissa eli 1:1 -tunnistuksessa halutaan todentaa, onko kyseinen henkilö se, jonka malli on tallennettu laitteeseen opetusvaiheessa. Tällaista kuvatun ja tallennetun mallin
vertailuun perustuvaa menettelyä käytetään esimerkiksi passin
tarkastuksessa ja tunnistettaessa käyttäjä älypuhelinta avattaessa. Kolmas päätapa kasvontunnistuksessa käyttää ns. etsintälistaa (watch list), missä etsitään löytyvätkö suuresta tietokannasta etsittyjen henkilöiden, esimerkiksi tiettyjen rikollisten naamat.
Osiossa 8.2 menetelmää on käytetty huijausten havaitsemiseen
biometrisen tunnistuksen sovelluksessa.
LBP ja siihen perustuva kasvontunnistusmenetelmä tulivat erittäin suosituksi alan tutkimuksessa ja teollisuudessa. Julkaisuihin
tehdyt viittaukset ovat keskeisin tutkimuksen tieteellisen vaikuttavuuden mittari.
LBP:stä ja siihen perustuvasta kasvontunnistusmenetelmästä kirjoitetut julkaisut ovat eniten viitattuja
suomalaisia tekoälyalan julkaisuja 2000-luvulla. Useat johtavat
tutkimusryhmät ovat kehittäneet menetelmästämme muokattuja
versioita omassa tutkimuksessaan.
Konenäköalan huippukonferenssissa European Conference on
Computer Vision (ECCV 2014) myönnettiin kymmenen vuotta
aikaisemmin samassa konferenssissa esitetylle ensimmäiselle
LBP:hen perustuvalle kasvontunnistusjulkaisullemme (Ahonen
ja muut, 2004) merkittävä palkinto Koenderink Prize for Fundamental Contributions in Computer Vision tieteellisestä saavutuksesta, jonka arvo on säilynyt ajan kuluessa.
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7.3

LBP: nykypäivä ja tulevaisuus

Edellä esitetyissä LBP:n ensimmäisissä versioissa on puutteita,
joiden parantamiseen liittyvä tutkimus jatkuu yhä tutkijayhteisössä. Suurimpia ongelmia on ollut menetelmän herkkyys kuvassa esiintyvälle kohinalle ja muille häiriöille. LBPmenetelmällä on ollut myös vaikeuksia käsitellä ns. makrotekstuureja, joissa tekstuurin kuvioinnin elementit ovat kooltaan suuria, laajuudeltaan useita pikseleitä.
Ehkä paras nykyinen menetelmä on vuonna 2016 julkaistu
MRELBP (Median Robust Extended LBP), jossa on operaattorin
laskenta tehdään suurehkossa paikallisessa ympäristössä (luokkaa 9x9 – 17x17 kuvapistettä) ja erilaisten häiriöiden eliminointiin käytetään mediaanin laskentaa keskiarvon sijasta paikallisissa näytepisteiden ympäristöissä (Liu ja muut, 2016). Mediaanin laskennassa pistetään valitun ympäristön pikselit harmaasävyltään suuruusjärjestykseen ja valitaan niistä keskimmäinen. Esimerkiksi kuvan 7.2 pikseleiden suuruusjärjestys on (9 8
7 7 6 6 5 2 1) ja niiden mediaani on kuusi. Valtaosassa LBPmenetelmistä sopivan operaattorin ja sen laskentaympäristön
määrittäminen ovat pitkälti sovelluskohtaisia.
Kuvassa 7.8 esitetään yhteenveto LBP-menetelmän kehittymisestä kahden vuosikymmenen aikana ottaen mukaan tunnetuimpia LBP:n muunnelmia (Liu ja muut, 2019).

Kuva 7.8. LBP-menetelmän kehitysvaiheet. (@ CC BY 4.0)
Reprinted from [Liu L, Chen J, Fieguth P, Zhao G, Chellappa R & Pietikäinen
M (2019) From BoW to CNN: Two decades of texture representation for texture classification. International Journal of Computer Vision 127(1):74-109.]
Licensed under a CC BY 4.0. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Kasvontunnistuksessa LBP-menetelmän käyttöä on tutkittu
edelleen, ja saavutettu hyvin kilpailukykyisiä tuloksia. Painopisteenä on ollut mm. kasvon rakenteen parempi hyödyntäminen
sekä valaistuksen ja muiden vaihteluiden vaikutuksia em. alkuperäistä menetelmää paremmin sietävien menetelmien kehittäminen – säilyttäen silti alkuperäisen menetelmän laskennallisen
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yksinkertaisuuden. Parhaiten nämä uudet LBP-menetelmät käyvät sovelluksiin, joissa tarvitaan yksinkertaista toteutusta ja
pientä virrankulutusta eikä massiivista määrää opetusnäytteitä
ole käytettävissä.
Kehittyneisiin
kasvojen
kohdistusmenetelmiin,
CNNneuroverkkoihin ja valtavaan opetusmateriaalin perustuvat menetelmät ovat kuitenkin olleet eturintamassa luonnollisessa ympäristössä toimivien kasvontunnistusmenetelmien uusimmissa
läpimurroissa. Ehkä tunnetuin esimerkki on Facebookin kehittämä DeepFace, joka on käyttänyt kolmiulotteista kasvojen kohdistusmenetelmää ja yhdeksänkerroksista neuroverkkoa 120
miljoonalla painokertoimella (Taigman ja muut, 2014). Opetukseen on käytetty neljää miljoonaa Facebookin käyttäjien kuvaa.
Toinen erittäin merkittävä kehitysaskel on Googlen kehittämä
FaceNet, joka oppii suoraan kuvauksen kasvokuvista kompaktiin ns. euklidiseen avaruuteen, jossa etäisyydet vastaavat suoraan verrattavien kasvojen samanlaisuuden mittaa (Schroff ja
muut, 2015).
Konvoluution perustuvia operaattoreita on käytetty vuosikausia
tekstuurianalyysissä, mukaan lukien niiden soveltaminen kasvoanalyysin. Tässä yhteydessä paljon viime aikoina käytettyä sanaa ”käsintehty” (handcrafted) voidaan kritisoida, sillä operaattoreiden suunnittelussa on usein matkittu ihmisen näköjärjestelmästä löydettyjä konvoluutiotyyppisiä suodattimia, kuten Gabor-filtterit. LBP-operaattorin toimintakin voidaan nähdä yksinkertaisten konvoluutioiden yhdistelmänä. Näistä syistä myös luvussa 4 esiteltyjä oppivia konvoluutioneuroverkkoja (CNN) voidaan pitää tekstuurimenetelminä (Liu ja muut, 2019).
Toisin kuin perus-LBP, CNN-menetelmät purevat erittäin hyvin
myös suuria vaihteluja sisältäviin makrotekstuureihin. Ne pystyvät myös oppimaan suoraan opetusdatasta moniskaalaisen ratkaistavaan ongelmaan sopivan esitystavan, ja mahdollistavat
koko laskentaketjun oppimisen konvoluutiosuodattimista luokitteluun saakka. Sovellusten kannalta suuria ongelmia ovat laskennallinen raskaus, johon tarvitaan teholaskentaan pystyviä erikoisprosessoreita, sekä tarve erittäin suurelle määrälle opetusnäytteitä.
Tekemissämme kattavissa vertailuissa totesimme myös, että
CNN-pohjaiset menetelmät eivät siedä yhtä hyvin kohinaa, kuvan sumenemista ja pieniä katselusuunnan vaihteluja kuin parhaat modernit LBP-menetelmät, erityisesti MRLBP-operaattori
(Liu ja muut, 2017). Em. syistä johtuen CNN-menetelmien käyttökelpoisuus useimmissa tekstuurianalyysin sovelluksissa on
vielä hyvin rajallinen. LBP-operaattoreita sen sijaan käytetään
hyvin laaja-alaisesti mitä erilaisimmissa sovelluksissa.
Lähitulevaisuuden suurena haasteena on yhdistää LBPtyyppisten ja CNN:ään perustuvien ratkaisujen parhaita ominaisuuksia, kuten
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kompaktius ja laskennallinen keveys, jolloin menetelmiä
voidaan käyttää pientä virrankulutusta edellyttävissä järjestelmissä, kuten älypuhelimet, älylasit ja -kellot, ympäristöön
upotetut laitteet
erilaisten kuvamuunnosten ja häiriöiden sietäminen
kyky tunnistaa myös makrotekstuureja ja ulkoasultaan suuria
vaihteluja sisältäviä tekstuureja
kyky oppia datasta monta skaalaa sisältäviä kuvan esitystapoja
kyky pystyä oppimaan ihmisen tavoin pienellä opetusdatan
määrällä

Tutkijayhteisö on jo alkanut tarttumaan näihin ongelmiin, ja
useita aihepiiriin liittyviä julkaisuja on jo tehty. Ryhmämme on
ollut aktiivinen tämän aihepiirin tutkimuksen edistämiseksi tiedeyhteisössä järjestämällä huippukonferenssien yhteydessä pidettyjä workshop-tapahtumia ja toimittamalla erikoisnumerot
konenäköalan huippulehtiin IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence ja International Journal of Computer Vision.
7.4

Viitteet

Ahonen T, Hadid A & Pietikäinen M (2004) Face recognition
with local binary patterns. Computer Vision, ECCV 2004 Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Springer,
3021:469-481.
Ahonen T, Hadid A & Pietikäinen M (2006) Face description
with local binary patterns: Application to face recognition. IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
28(12):2037-2041.
Liu L, Chen J, Fieguth P, Zhao G, Chellappa R & Pietikäinen M
(2019) From BoW to CNN: Two decades of texture representation for texture classification. International Journal of Computer
Vision 127(1):74-109.
Liu L, Fieguth P, Guo Y, Wang X & Pietikäinen M (2017) Local
binary features for texture classification: Taxonomy and experimental study. Pattern Recognition 62:135-160.
Liu L, Lao S, Fieguth P, Guo Y, Wang X. & Pietikäinen, M.
(2016) Median robust extended local binary pattern for texture
classification. IEEE Transactions on Image Processing
25(3):1368-1381.
Ojala T, Pietikäinen M & Harwood D (1996) A comparative
study of texture measures with classification based on feature
distributions. Pattern Recognition 29(1):51-59.
Ojala T, Pietikäinen M & Mäenpää T (2002) Multiresolution
gray-scale and rotation invariant texture classification with Local Binary Patterns. IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence 24(7):971-987.

153

Pietikäinen M (2010) Local binary patterns. Scholarpedia
5(3):9775.
Pietikäinen M, Hadid A, Zhao G & Ahonen T (2011) Computer
Vision Using Local Binary Patterns, Springer, 207 p.
Schroff F, Kalenichenko D & Philbin J (2015) FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. arXiv:
1503.03832v3.
Taigman Y, Yang M, Ranzato MA & Wolf L (2014) DeepFace:
Closing the gap to human-level performance in face verification.
Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
Viola P & Jones M (2004) Robust real-time face detection, International Journal on Computer Vision 57(2): 137-154.
Zhao G & Pietikäinen M (2007) Dynamic texture recognition
using local binary patterns with an application to facial expressions. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 29(6):915-928.

154

8

Kohti konenäön sovelluksia

Koenäön sovellustutkimus on edennyt käsi kädessä menetelmätekniikan ja laitteistojen edistymisen kanssa. 1980-luvulla pääpaino oli ongelmissa, joissa kuvausolosuhteet voitiin kontrolloida eli valaistus ja kameran sijainti pitämään vakioina. Tietokoneiden pienen laskentakapasiteetin takia konenäkömenetelmien piti olla laskennallisesti riittävän yksinkertaisia reaaliaikaiseen toimintaan pääsemiseksi. Omassa ryhmässämme otimme
1980-luvulla pääsovelluskohteeksi teollisten tuotteiden visuaalisen laaduntarkastuksen, koska sillä oli runsaasti sovelluskohteita
Suomen teollisuudessa ja näin oli myös mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta tutkimukselle (osio 8.1).
1990-luvulla menetelmätutkimus ja laitteistot olivat kehittyneet
niin paljon, että tutkimusta alettiin suuntaamaan kuluttajien tarpeisiin liittyviin sovelluksiin, joissa ihminen on usein keskiössä,
eli tarvitaan ihmisten ja heidän toimintojensa havaitsemista ja
tunnistamista kuvista. Toimintaympäristö on muuttuva ja usein
tarvitaan yksittäisten kuvien sijasta videokuvasekvenssien analyysiä. Keskeiseksi tutkimuskohteeksi muodostui kasvokuvien
analyysi: aluksi kasvojen ilmaisu videosta ihonvärin perusteella
ja 2000-luvulla kasvojen tunnistaminen (osiot 7.2 ja 8.2).
Biometrinen tunnistaminen on erittäin merkittävä sovelluskohde, ja siihen liittyvä tutkimuksemme alkoi osana kahta laajaa
eurooppalaista tutkimushanketta. Myöhemmin 2000-luvulla tutkimus laajeni kasvonilmeiden ja emootioiden tunnistukseen
(luku 9) ja puheen tunnistamiseen videokuvasta (osio 8.2). Kasvoanalyysiin liittyen 2010-luvulla aloitettiin sydämen sykkeen
mittaamiseen videosta tähtäävä tutkimus (osio 8.2).
1990-luvulla käynnistyi myös kolmiulotteiseen konenäköön liittyvä tutkimuksemme, ensimmäisenä merkkipaaluna paljon viittauksia ja käytännön sovelluksia saanut menetelmä ja työkalu
kameran geometriseen kalibrointiin (osio 8.3). Sittemmin on tutkittu esimerkiksi ympäristön 3-D-mallintamiseen liittyviä tekniikoita ja viime aikoina myös lisätyn todellisuuden sovellusten kehittämistä tukevia menetelmiä.
Älykkäisiin robotteihin liittyvä tutkimuksemme alkoi jo 1980luvulla (osio 8.4). Tyypillistä sovelluksille on robotin ympäristön analysointiin tarvittava kolmiulotteinen tieto, jota voidaan
saada mm. stereonäköjärjestelmillä tai suoraan etäisyystietoa
tuottavilla 3-D-kameroilla. 1990-luvulla tutkimuksen pääkohteena oli ns. tulevaisuuden kone, sovelluksena satamaympäristössä toimivan paperirullamanipulaattorin ohjaus. 2000-luvulla
tutkimus painottui koneaistimien ja konenäkömenetelmien käyttöön liikkuvien robottien ohjauksessa, loppudemonstraationa laboratoriossa toimiva Minotaurus-robotti. Tässä yhteydessä aloitettiin myös koneaistin tiedon käyttöön perustuva ihmisen ja robotin/koneen vuorovaikutuksen tutkimus.
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Lääketieteellisten kuvien analysointiin liittyvä tutkimus alkoi
konenäön tutkimusryhmässä 1990-luvulla, liittyen mm. magneettiresonanssikuvien (MRI) käyttöön kirurgiassa ja ihokuvien
analysointiin melanoman tunnistamiseksi. 2000-luvulla alettiin
tutkimaan funktionaalisen MRI:n (fMRI) käyttöä aivokuvien
analyysissä. Viime vuosina pääkohteisiin ovat kuuluneet monentyyppisten mikroskooppinäytteiden, keuhkoröntgenkuvien ja silmäpohjakuvien analysointi.
8.1

Visuaalinen laadunvalvonta

Teollisuus- ja koneautomaatio ovat kuuluneet konenäön merkittävimpiin sovellusaloihin jo 1970-luvulta alkaen. Visuaalinen
laadunvalvonta ja lajittelu ovat tärkeässä asemassa esimerkiksi
elektroniikka-, metalli-, puunjalostus- ja elintarviketeollisuuden
sovellutuksissa. Automaattisella tarkastuksella on mahdollista
päästä parempaan tuotteen laatuun ja pienempiin tuotantokustannuksiin. Kone pystyy tekemään visuaalista tarkastusta väsymättä ja taukoja pitämättä. Puupintojen tarkastus ja laatuluokittelu sekä metallipintojen tarkastus teollisuudessa ovat esimerkkejä keskeisistä suomalaisista sovelluskohteista.
Robotiikassa konenäköä voidaan soveltaa erilaisiin materiaalien
käsittely-, lajittelu- ja kokoonpanotehtäviin. Näköaisti tekee roboteista sopeutuvampia, joustavampia ja itsenäisempiä. Konenäön käyttöä liikkuvien koneiden ja robottien navigoinnissa
on myös tutkittu paljon. Potentiaalisia sovellutuskohteita ovat
esim. kaivos- ja metsäkoneet sekä yleensä ihmiselle vaarallisissa
tai epämiellyttävissä olosuhteissa (maan pinnalla, veden alla tai
avaruudessa) työskentelevät koneet. Myöskin tulevaisuuden autoissa tullaan käyttämään konenäköä ajajan apuna.
Teollisten tuotteiden visuaalinen laadunvalvonta oli konenäön
tärkein sovellusalue 1980-luvulla. Oulussa panostimme aluksi
piirilevyjen ja metallipintojen tarkastukseen, mutta sittemmin
puutavaran tarkastus tuli keskeiseen asemaan. Piirilevyjen tarkastukseen liittyen diplomi-insinööri Olli Silvén, josta myöhemmin tuli professori, kehitti väitöskirjatyönään aivan uudenlaisen
menetelmän, jossa piirilevystä otetut kuvasta mitattavaa tietoa
verrataan levyn tietokoneavusteisessa suunnittelussa laadittuun
mallitietoon ja tunnistetaan poikkeamat siitä (esimerkiksi katkos
johtimessa, liian suuri leventymä) (Silvén ja muut, 1989). Menetelmä oli selvästi ajastaan edellä, eikä tuossa vaiheessa johtanut
teolliseen hyödyntämiseen. Metallipintojen tarkastukseen liittyen tutkimme reaaliaikaista vikojen tunnistusta liikkuvalta metallinauhalta (Piironen ja muut, 1990).
Sahatavaran laatuluokittelu on merkittävä sovellus, jossa kuvan
väri- ja tekstuuri-informaation käyttö nostavat selvästi tarkkuutta ja tuotteen arvoa (Silvén ja muut, 2003). Tyypilliset haet-
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tavat viat ovat oksia, mutta materiaalissa voi olla pelkästään värieron perusteella erottuvaa sinistymää ja pihkaisuutta, sekä täysin puunvärisiä oksia, jotka erottuvat vain syykuvioinnillaan.
Kuvan 8.1 esimerkki osoittaa, miten samoihin luokkiin kuuluvat
viat saattavat vaihdella ulkonäöltään hyvin paljon (Pietikäinen &
Silvén, 2001). Ns. terve oksa on syistään kiinni ja kuiva oksa irti
puusta. Väri- ja tekstuuripiirteillä ja kehittämällämme ohjaamattomaan luokitteluun perustuvalla menetelmällä pystyttiin pudottamaan havaitsematta jäävien vikojen ja väärien hälytysten suhteelliset osuudet alle 5%:iin, mikä oli alle puolet totutusta teollisesta tasosta. Kehitettyä menetelmätekniikkaa sovellettiin myös
muihin teollisiin sovellutuksiin, mm. kahvinpapujen lajitteluun.

Kuva 8.1. Kahden erityyppisen oksan vaihtelua.
8.1.1

Pinnantarkastuksen opettaminen

Pintojen laaduntarkastuksissa on kaksi perusongelmaa: on erotettava toisistaan viat ja virheettömät alueet ja sen jälkeen havaitut viat on luokiteltava laadun määrittämistä varten. Esimerkiksi
teräspinnan viat on pystyttävä luokittelemaan vähintäänkin 2- ja
3-ulotteisiin, ja sahatavaran tarkastuksessa on kyettävä luokittelemaan oksat eri kategorioihin.
Monissa laaduntarkastustehtävissä vikaluokkia on jopa kymmeniä ja niiden erottaminen toisistaan vaatii ihmiseltäkin harjaantuneisuutta. Monesti pinnassa on poikkeamia ideaalisesta laadusta, mutta vioiksi halutaan tulkittavan vain annettuja kriteerejä
rikkovat tapaukset.
Tarkastuslaitteiden vianilmaisu- sekä kuvanmuodostusratkaisut
suunnitellaan yleensä kunkin sovellutuksen tyypillisten vikojen
piirteiden mukaisesti. Tältä pohjalta järjestelmä pystytään opettamaan vikojen ilmaisuun ja tunnistukseen. Esimerkiksi sahatun
puun ulkonäkö riippuu kasvupaikasta ja laaduntarkastuslaitteet
on sopeutettava tähän luonnolliseen vaihteluun.
Perinteisesti hahmontunnistusjärjestelmiä opetetaan ihmisen valitsemilla näytteillä virheistä ja virheettömästä materiaalista kuvan 8.2 mukaisesti (Pietikäinen & Silvén, 2002). Ihmisen tekemä
valinta on kuitenkin virhealtista, joten monet näytteistä nimetään
väärin. Lisäksi näytteillä opettaminen on työlästä ja opetusta joudutaan toistamaan materiaalin ulkonäön vaihdellessa. Menettely
onkin harvinainen teollisissa järjestelmissä.
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Kuva 8.2. Luokittelijan opettaminen ihmisen luokittelemilla
näytteillä.
Tyypillisesti teollisia laaduntarkastusjärjestelmiä ei varsinaisesti
opeteta, vaan niiden käyttämiä luokitteluparametreja säädetään
tarkastustuloksen perusteella. Kuva 8.3 esittää tätä periaatetta,
jossa puututaan sääntöpohjaisen luokittelijan toimintaan. Ongelmana on, että säätöjen tekijän on tunnettava luokittelijan ratkaisut, sillä parametreilla ei aina ole helposti ymmärrettävää yhteyttä tarkastustuloksen kanssa.
vikahavainnot

ilmaistut
viat

parametrien
säätö
piirteiden
irrotus

sääntöpohjainen
luokittelija

luokiteltu
materiaali

Kuva 8.3. Sääntöpohjaisen luokittelijan viritys parametreja
säätämällä.
Kolmas vaihtoehto on ohjaamattoman opetuksen käyttö, jolloin
yksittäisiä näytteitä ei tarvitse nimetä. Ideana on klusteroida opetusmateriaalista erotettuja näytteitä ja visualisoida saadut ryhmät
tarkastusjärjestelmän operaattorille luokkarajojen määräämiseksi, kuten kuvan 8.4 periaatekaaviossa esitetään.

tarkastettava
materiaali

näyteryhmien
nimeäminen
piirteiden
irrotus

havainnot
näytteiden
ryhmittymisestä

näytteiden
valvomaton
klusterointi ja
visualisointi

luokiteltu
materiaali

Kuva 8.4. Visualisoituun klusterointiin perustuva opetus.
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8.1.2

Visualisoinnin keskeisyys

Visualisointiin voidaan käyttää esimerkiksi itseorganisoivaa
karttaa. Uudelleen opettaminen on vaivatonta samoin kuin luokkarajojen muuttaminen. Tämän ratkaisumallin on todettu olennaisesti parantavan sahavaran ja teräksen tarkastustarkkuutta.
Kuvassa 8.5 esitetään erityyppisten oksien ryhmittyminen lähekkäin käyttämällä akateemikko Teuvo Kohosen kehittämää itseorganisoivaa SOM-karttaa (Niskanen, 2003), (Kohonen, 2001).

Kuva 8.5. Oksien ryhmittely SOM-menetelmällä. (© Acta Univ.
Oul.)
Niskanen M (2003) A Visual Training Based Approach to Surface Inspection.
Acta Univ. Oul. C 186, 125 s. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514270673.pdf

Edellä esitetty ratkaisu loi perustan johtavien puupintojen tarkastuslaitteiden kehittäjien järjestelmille, ja se on toiminut hyvin
Pohjoismaiden puulajeille. Näin ollen suomalaisten järjestelmätoimittajien mielenkiinto suuntautui konenäköpohjaisiin puun
lujuuden arviointitekniikoihin, joihin oma ryhmämme on myös
kehittänyt uusia ratkaisuja (Hietaniemi ja muut, 2014).
Brasilialaisten tutkijoiden kanssa viime aikoina tekemässämme
yhteistyössä on kuitenkin ilmennyt, että etelän puulajit poikkeavat Pohjoismaiden lajeista, sahat käsittelevät useampia lajeja ja
ne sisältävät enemmän kasvupaikoista johtuvia vaihteluja, jolloin em. SOM-menetelmään perustuvaa ratkaisu ei toimi.
Opetusnäytteiden valinta täytyykin tehdä älykkäämmäksi ja riittävän hyvin opetettavaa puumateriaalia vastaavaksi pienehköllä
opetusnäytemäärällä. Syväneuroverkot eivät selvästi sovellu sellaisenaan tähän ongelmaan. Osittain ohjatut ja aktiiviset oppimismenetelmät näyttävät sopivalta lähtökohdalta. Epälineaarisen epäbalansoidun datan ryhmittelyyn ja visualisointiin on käytettävä uudempia, SOM-menetelmää parempia työkaluja (ks.
luku 3)
8.2

Kasvoanalyysi ja biometrinen tunnistaminen

Kasvojen tunnistus ja analysointi kuuluvat ihmisen tärkeimpiin
kykyihin jokapäiväisessä elämässä. Kasvoanalyysiä käytetään
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erilaisiin tehtäviin. Voimme tunnistaa toisia ihmisiä heidän kasvoistaan, nähdä ovatko he vanhoja vai nuoria, miehiä vai naisia,
eurooppalaisia vai aasialaisia. Voimme myös nähdä kasvoista
onko ihminen onnellinen vai surullinen, väsynyt tai hermostunut, puhuuko hän totta tai mahdollisesti valehtelee.
Kasvot ovat hyvin tärkeitä ihmisten välisessä sosiaalisessa viestinnässä. Tunneilmeet viestivät sekä tunnetilasta että käyttäytymiseen liittyvistä aikeista. Suun liikkeet ovat tärkeitä vihjeitä
tunnistettaessa puhetta häiriöisissä olosuhteissa ja kuulovammaiset pystyvät jopa lukemaan huulilta. Pään asento ja katselusuunta kertovat siitä, mihin ihminen kiinnittää huomiotaan
kullakin hetkellä.
Kasvot kertovat myös ihmisen terveydestä. Esimerkiksi autismia
sairastavien on vaikea ymmärtää ja ilmaista tunteita tai kiputila
voidaan usein tunnistaa kasvonilmeistä. Kasvoista voidaan löytää konenäöllä myös sellaista tietoa mitä ihminen ei pysty näkemään, kuten tahdosta riippumattomat hyvin nopeat mikroilmeet
ja kasvojen pieniin värivaihteluihin perustuva sydämen sykkeen
mittaaminen värivideosta.
Oma kasvoanalyysiin liittyvä tutkimuksemme alkoi jo 1990-luvun lopulla. Ensimmäinen vaihe kasvojen analysoinnissa on
yleensä ns. kasvojen ilmaisu, eli pyritään ensin löytämään missä
paikassa kuvassa on kasvot tai kasvoja. Sen jälkeen voidaan käsittely kohdistaa kyseiseen kuva-alueeseen ja yrittää esimerkiksi
tunnistaa kyseinen henkilö.
Kehitimme menetelmän ihoon kuuluvien pikseleiden ilmaisemiseen videokuvasta ns. skin locus (”ihon ura”) -menetelmällä.
Ratkaisussa käytetään hyväksi tietoa siitä, että ihoon kuuluvat
pikselit ovat sopivassa värikoordinaatistossa esitettynä väriltään
lähellä toisiaan.
Tätä ja muuta kasvojen analyysiin liittyvää tutkimusta varten keräsimme 111 henkilöistä otetun kasvokuvatietokannan (Physicsbased Face Database) eri valaistusolosuhteissa. Kyseistä tietokantaa on sittemmin käytetty lukuisissa tutkimusryhmissä eri
puolilla maailmaa.
Varsinainen läpimurto oli edellisessä luvussa esitelty LBPmenetelmään perustuva kasvojen esitystapa ja sen soveltaminen
kasvoanalyysin eri ongelmiin, kuten kasvontunnistus, kasvojen
ilmaisu, ilmeiden tunnistus, sukupuolen tunnistaminen, iän arviointi, puhuttujen lausekkeiden tunnistaminen suun liikkeistä,
huijausten esto biometrisissa järjestelmissä ja mikroilmeiden
tunnistaminen.
Seuraavassa esitellään LBP-menetelmän soveltamista huijausten
estoon biometrisessa tunnistuksessa. Lisäksi tarkastellaan sydämen sykkeen mittaamista kasvon värivaihteluista, kasvoanalyysiä ihminen-kone -liittymissä ja visuaalista puheentunnistusta
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suun liikkeistä. Mikroilmeiden tunnistusta LBP-menetelmällä
käsitellään luvussa 9.
8.2.1

Biometrinen tunnistus ja huijausten estäminen

Biometrinen henkilöllisyyden todennus ja tunnistaminen ovat
merkittävä tekoälyn sovellusalue. Todentaminen viittaa siihen
onko kyseinen henkilö se, joka hän väittää olevansa. Tunnistaminen tarkoittaa sitä, että kuka tietokantaan tallennetuista monista henkilöistä on kyseessä, vai onko kukaan. Halumme päästä
eroon käyttäjätunnuksista ja vaikeasti muistettavista koodeista.
Biometrinen tunnistaminen tarjoaa ratkaisuja tähän. Fysikaalisia
ominaisuuksia käyttävä tunnistaminen voi perustua esimerkiksi
henkilön kasvoihin, silmän iirikseen, sormenjälkiin, verisuonistoon tai DNA:han. Henkilön käyttäytymiseen perustuvat ratkaisut käyttävät esimerkiksi henkilön tapaa olla vuorovaikutuksessa
laitteen kanssa, ääntä tai kävelytyyliä.
Ihmiset tunnistavat toisiaan pääosin kasvojen perusteella. Kasvontunnistus onkin luonnollisin ja paljon käytetty tapa biometriseen todennukseen ja tunnistukseen, esimerkiksi passien tarkastuksessa lentoasemilla tai valvomaan pääsyä suljettuihin tiloihin
tai tietokoneisiin. Viime vuosina on osoittautunut erittäin suureksi ongelmaksi sekä kasvontunnistuksessa että muissa ratkaisuissa se, että biometrisia järjestelmiä on mahdollista huijata eri
tavoin.
Kasvontunnistuksessa voidaan käyttää huijaukseen toista henkilöä esittäviä kuvia, videonpätkiä tai luonnollisilta näyttäviä naamareita. Kuvassa 8.6 on esimerkit valokuvan ja naamarin käytöstä pyrittäessä pääsemään luvatta ryhmämme tutkimuslaboratorioon. Videodemonstraatio huijauksen estosta löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/cmvs/node/33020.

.
Kuva 8.6. Henkilöllisyyden todennuksen huijaaminen. (©
CMVS)
Vuonna 2011 esittelimme LBP-menetelmään perustuvan ratkaisun kasvojen valokuvia käyttävien huijausyritysten estoon. Perusteena tälle ratkaisulle on se, että kameran kuvaamat kasvot
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ovat kolmiulotteisista kohteista otettuja kuvia, kuin taas valokuvat ovat kaksiulotteisia kohteita. Huijaukseen käytetyssä valokuvassa on kiiltoja, kuvan pintarakenteen vaihteluja yms. muutoksia, joita suoraan kasvoista otetuissa kuvissa ei esiinny.
Kuva 8.7 esittää alkuperäistä menetelmäämme (Määttä ja muut,
2011). Tarkasteltavaa kasvokuvaa käsitellään eri skaaloja ja
näytteenottotapoja käyttävillä LBP-operaattoreilla ja sitten niiden piirrejakaumat yhdistetään. Järjestelmä opetetaan etukäteen
oikeita ja valekasvoja esittävillä näytteillä. Tunnistuksessa käytetään tukivektoriluokittelijaa (Support Vector Machine, SVM)
päättelemään onko kyseessä oikeat vai valekasvot.

Kuva 8.7. Huijauksen tunnistaminen LBP-menetelmällä. (©
IEEE)
© [2011] IEEE. Reprinted, with permission, from [Määttä J, Hadid A & Pietikäinen M (2011) Face spoofing detection from single images using microtexture analysis. Proc. International Joint Conference on Biometrics]

Menetelmä osoittautui merkittäväksi läpimurroksi. Useat muut
tutkimusryhmät alkoivat soveltamaan em. LBP-menetelmän
muunnoksia sekä huijausten estoon valokuvista että videoista.
Menetelmää esitteleville julkaisuillemme myönnettiin kaksi palkintoa: IET Biometrics Premium Award 2013 (Määttä ja muut,
2013) ja BTAS 2016 -konferenssin Five Year Highest Impact
Award (Määttä ja muut, 2011). Esittämämme menetelmä motivoi LBP:n käyttöä huijausten estoon myös muiden biometrisen
tunnisteiden yhteydessä, kuten silmien iirikseen, sormenjälkiin,
kävelytyyliin ja jopa puheen tunnistukseen perustuvassa huijauksessa.
Naamareiden käyttöön perustuva huijaus on osoittautunut erittäin vaikeaksi ongelmaksi, eivätkä edellisen tyyppiset valokuville ja videoille sopivat ratkaisut ole riittäviä. Tätä ongelmaa
varten esitimme vuonna 2016 menetelmän, joka perustuu seuraavaksi esiteltävän sykkeen ilmaisuun tarkoitetun menetelmän
soveltamiseen. Oikeista kasvon värivaihteluista pystytään löytämään sydämen sykepulssi, mutta naamareiden läpi sitä ei voida
ilmaista (Li ja muut, 2016).
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8.2.2

Sydämen sykkeen ilmaisu kasvovideolta

Perinteisesti sydämen sykkeen mittaaminen edellyttää laitteita,
jotka ovat kosketuksessa ihmiseen. Sydänsähkökäyrää mitattaessa ihmisen iholle kiinnitetään elektrodeja, yleensä kymmenen,
jotka auttavat mittaamaan sydämen aiheuttamia sähköisiä potentiaaleja. Syke voidaan mitata rintakehälle kiinnitettävän vyön tai
muihin kehon osiin, esimerkiksi ranteeseen, sormeen tai korvanlehteen asennettavilla antureilla.
Kiinnostus sykkeen mittaamiseen etäältä käyttäen videokameraa
alkoi tutkijayhteisössä jo vuoden 2010 tienoilla. Motivaationa
oli kehittää laite, jonka avulla ihminen voi kätevästi nähdä sykkeensä kotonaan ”terveyspeilistä” arkiaskareittensa ohessa tai
esimerkiksi päätteen ääressä työskennellessään.
Ensimmäiset ratkaisut perustuivat kasvojen hyvin pienten värimuutosten tai lihasten liikkeisiin (Li ja muut, 2014). Menetelmät
perustuvat siihen, että sydän pumppaa verta sykkeen tahdissa
päähän aiheuttaen pieniä värimuutoksia ja lihasten liikkeitä kasvoilla. Samalla periaatteella voi mitata myös hengitystaajuutta
veren happipitoisuuden vaihteluiden aiheuttamien pienten värimuutosten kautta.
Ongelmina näissä ratkaisuissa oli, että kehitetyt menetelmät toimivat hyvin vain lähes ideaalisissa olosuhteissa. Valaistuksen
vaihtelut ja kuvattavan henkilön liikkeet haittasivat mittausta.
Vuonna 2014 esittelimme johtavassa konenäön konferenssissa
IEEE Conference on Pattern Recognition and Computer Vision
(CVPR) pienten värimuutosten ilmaisuun perustuvan menetelmän, joka pitkälti eliminoi aikaisemman menetelmän puutteita
ja oli siten paljon lähempänä käytännön sovelluksia (Li ja muut,
2014). Menetelmän periaate on esitetty kuvassa 8.8.
Aluksi vaiheessa 1 käytetään ns. Viola-Jonesin kasvon ilmaisumenetelmää löytämään kasvoista otetun videon kuvasta kasvot
(keltaisella laatikoitu alue). Kasvoilta ilmaistaan 66 punaisella
merkittyä maamerkkiä, joista yhdeksää käytetään löytämään siniseksi värjätty kiinnostava alue (ROI, Region of Interest). Alue
sopii hyvin pienten värimuutosten ilmaisuun. Kasvojen liikkuessa seurataan maamerkkejä kiinnostavan alueen muutosten seuraamiseksi.
Värimuutosten ilmaisuun käytetään RGB (Red-Green-Blue) -kameran vihreää kanavaa, sillä sen todettiin kokeissa olevan tähän
tarkoitukseen paras. Vaiheessa 2 kompensoidaan ympäristön valaistuksen vaihteluja vertaamalla kasvon värin vaihteluja taustan
värin keskimääräisiin vaihteluihin. Vaiheessa 3 eliminoidaan
kiinnostavan alueen sisällä tapahtuvia joustavia liikkeitä, joita
aiheuttavat esimerkiksi kasvonilmeiden muutokset. Vaiheessa 4
signaalista mm. suodatetaan pois normaalien syketaajuuksien ulkopuoliset taajuudet (järjestelmässämme sykkeen oletetaan olevan välillä 42-240 lyöntiä minuutissa). Sykkeen arvo saadaan
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laskemalla signaalin ns. tehospektri Fourier-muunnoksen avulla.
Kuvan 8.8 esimerkissä sykkeeksi on saatu 67,2 lyöntiä minuutissa (Li ja muut, 2014).

Kuva 8.8. Sykkeen ilmaisu kasvovideolta. (© IEEE)
© [2014] IEEE. Reprinted, with permission, from [Li X, Chen J, Zhao G &
Pietikäinen M (2014) Remote heart rate measurement from face videos under
realistic situations. Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition]

Kehitetty menetelmä toimi tehdyissä kokeissa paremmin kuin
vastaavat aikaisemmat menetelmät. Erityisen hyvin tämä voitiin
huomata käytettäessä multimodaalista MAHNOB-HCI tietokantaa, joka on kuvattu olosuhteissa, joissa ympäristön valaistus
vaihtelee ja kuvattujen henkilöiden kasvot liikkuvat jossakin
määrin.
Vertailumenetelmien suorituskyky romahti, mutta oma menetelmämme toimi vielä varsin hyvin. Teimme myös tulevien sovellusten kannalta mielenkiintoisia kokeita, joissa seurasimme taulutietokoneella peliä pelaavan koehenkilön sykkeen muuttumista
pelin aikana ja vertasimme tulosta kaupallisen sykemittarin antamiin arvioihin.
Edellä mainitun kasvomaskeilla tapahtuvien huijausten estomenetelmän ohella yksikkömme on tutkimassa menetelmämme
käyttöä etälääketieteessä, sovellusalueena sydämen eteisvärinän
varhainen ilmaisu. Tutkimusta varten on kerätty yhteistyössä
Oulun yliopiston lääketieteen tutkimuskeskuksen ja Oulun yliopistollisen sairaalan eksperttien kanssa Oulu Bio-Face -testitietokanta (OBF Database), johon on kuvattu sekä terveitä että
eteisvärinästä kärsiviä potilaita (kuva 8.9) (Li ja muut, 2018).
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Kuva 8.9. OBF-testitietokannan kerääminen. (© IEEE)
© [2018] IEEE. Reprinted, with permission, from [Li X, Alikhani I, Shi J,
Seppänen T, Junttila J, Majamaa-Voltti K, Tulppo M & Zhao G (2018)The
OBF database: A large face video database for remote physiological signal
measurement and for Atrial Fibrillation detection. Proc. IEEE International
Conference on Face and Gesture]

Videoilta ollaan kiinnostuneita mittaamaan kuvattujen henkilöiden syke (HR), sykkeen vaihtelut (HRV) ja hengitystaajuus (HF)
(Li ja muut, 2018). Lisäksi on tehty näiden fysiologisten signaalien referenssimittauksia perinteisillä menetelmillä. Alustavissa
testeissä on saatu lupaavia tuloksia videolta mitatuilla HRVpiirteillä - ensimmäistä kertaa maailmassa. Edellä mainitut fysiologiset signaalit ovat tärkeitä myös ihmisen tunnetilan analysoinnissa. Tunnetekoälyä tarkastellaan luvussa 9.
8.2.3

Kasvoanalyysi ihminen-kone -liittymissä

Kuvassa 8.10 kasvojen analyysimenetelmiä on sovellettu yksikössämme kehitettyyn reaaliajassa toimivaan ihminen-kone -liityntään (päätoteuttajana Jukka Holappa). Järjestelmä tunnistaa
henkilön ja hänen sukupuolensa LBP-menetelmällä.

Kuva 8.10. Kasvoanalyysi ihminen-kone -liityntään.
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Kuvassa kone on 94,6% varma, että kyseessä on mies. Hänen
sydämen sykkeensä on 63 lyöntiä sekunnissa, ja kasvoista ilmaistujen maamerkkien liikkeiden perusteella tunnistetut ilmeet
paljastavat hänen olevan neutraalilla mielellä.
Järjestelmä on jatkuvassa toiminnassa tutkimusryhmän sisääntuloaulassa, sitä on esitelty erilaisissa näyttelyissä ja Pohjois-Suomen abiturienteille pidettävillä abipäivillä. Reaaliaikainen demonstraatio, jossa kehitettyä järjestelmää sovelletaan Donald
Trumpin ja Hillary Clintonin vaaliväittelyvideoon löytyy viitteestä (Web-TrumpClinton).
Kasvojen analyysin käyttö älylaseissa on myös kiinnostava sovelluskohde. Lääkäri voisi esimerkiksi käyttää kasvoilta luettavaa tietoa diagnoosinsa apuna. Sokeiden ja muiden huonosti näkevien näkölaitteet on toinen merkittävä sovellusalue. Älylasien
avulla voidaan tunnistaa lähellä olevia ihmisiä ja saada tietoa
heidän emootiotilastaan (osio 9.3). Kuvassa 8.11 käyttäjällä
(Jukka Holappa) ovat Vuzix M100 -älylasit silmillään ja hänen
näkemänsä kasvoista mitatulla tiedolla varustettu näkymä.

Kuva 8.11. Kasvoanalyysi älylaseilla. (© CMVS)
Näissä laseissa on älypuhelimista tuttu Android-käyttöjärjestelmä, 1,2 gigahertsin prosessori, kamera, mikrofoni, kaiutin,
näyttö ja eleliityntä. Toteutimme laitteeseen kasvojen analyysin
perustoiminnot, sisältäen kasvonilmaisun, liikkuvan kasvon seurannan, kasvontunnistuksen, sukupuolen tunnistuksen, kasvon
maamerkkien tunnistuksen ja kasvonilmeiden tunnistuksen.
Kaikki laskenta tehtiin älylasien omalla prosessorilla, siirtämättä
kuvia langattomasti ulkoisiin laitteisiin. Pienellä kuvan resoluutiolla päästiin reaaliaikaiseen toimintaan, mutta runsaasta keskusyksikön käytöstä johtuen laitteen paristo kesti vain noin tunnin ajan. Tämä demonstroi sen miten tärkeää on kehittää kannettaviin laitteisiin sellaisia konenäkö- tms. menetelmiä, joiden virrankulutus on pieni.
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8.2.4

Vísuaalinen puheen tunnistaminen suun liikkeistä

Ihmisen puhetta on mahdollista lukea myös suun ja huulten liikkeistä. Tästä käytetään usein nimitystä ”huulilta luku” (lip reading). Kuulovammaisille huulilta lukeminen on erittäin tärkeä
taito ja myöskin hyvin häiriöllisissä olosuhteissa se voi parantaa
pelkästään äänen perusteella tehtävää tunnistusta.
Tunnetussa Science Fiction -romaanissa ja -elokuvassa Avaruusseikkailu 2001 HAL 9000 -robotti pystyi lukemaan avaruusaluksessa olevien ihmisten huulilta. Aihepiiriä on tutkittu myös
konenäössä. Aluksi tavoitteena on ollut yksittäisen sanojen tai
lausekkeiden tunnistaminen.
LBP:hen perustuvan kasvontunnistuksen erinomaisen menestyksen motivoimana aloimme vuonna 2006 tutkimaan visuaalista puheentunnistusta soveltamalla noihin aikoihin kehitettyä
LBP-TOP -menetelmää tähän ongelmaan. Kuvassa 8.12 on ensimmäisen järjestelmämme lohkokaavio (Zhao ja muut, 2009).

Kuva 8.12. Visuaalinen puheentunnistus LBP-menetelmällä. (©
IEEE)
© [2009] IEEE. Reprinted, with permission, from [Zhao G, Barnard M &
Pietikäinen M (2009) Lipreading with local spatiotemporal descriptors. IEEE
Transactions on Multimedia]

Aluksi kuvasta ilmaistaan kasvot ja sitten kasvoilta silmät. Tätä
tietoa käyttäen arvioidaan missä suu sijaitsee, olettaen että kasvoja kuvataan likipitäen edestäpäin. Suun alueelta lasketaan
LBP-TOP -piirrejakauma valitun pituisesta puheen jaksosta,
kuva 8.13.
Järjestelmä opetetaan useiden puhujien puhumilla lausekkeilla,
esimerkiksi omassa alkuperäisessä OuluVS -tietokannassamme
oli yhteensä 817 videonpätkää taulukon 8.1 lausekkeista 20 puhujan lausuessa niitä yhdestä viiteen kertaan
Alkuperäisellä menetelmällä päästiin tällä tietokannalla luokkaa
60% -tunnistustarkkuuteen (Zhao ja muut, 2009). Myöhemmin
tutkittiin miten lausekkeiden pituuksien ja eri puhujien välisiä
puheen vaihteluja voidaan saattaa paremmin yhteismitallisiksi,
jolloin päästiin tälle tietokannalle yli 20% parempiin tuloksiin ja
parhaisiin siihen mennessä julkaistuihin tuloksiin myös muille
testitietokannoille. Tutkimuksemme tulokset julkaistiin vuonna
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2014 alan huippulehdessä IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (Zhou ja muut, 2014).

Kuva 8.13. Suun liikkeen kuvaaminen LBP-TOP -menetelmällä.
(© IEEE)
© [2009] IEEE. Reprinted, with permission, from [Zhao G, Barnard M &
Pietikäinen M (2009) Lipreading with local spatiotemporal descriptors. IEEE
Transactions on Multimedia]

Taulukko 8.1. Tunnistettavat lausekkeet (© IEEE)
© [2009] IEEE. Reprinted, with permission, from [Zhao G, Barnard M &
Pietikäinen M (2009) Lipreading with local spatiotemporal descriptors. IEEE
Transactions on Multimedia]
C1

“Excuse me”

C6

“See you”

C2

“Good bye”

C7

“I am sorry”

C3

“Hello”

C8

“Thank you”

C4

“How are you”

C9

“Have a good time”

C5

“Nice to meet you”

C10

“You are welcome”

Viime aikoina syväoppimistutkimuksen motivoimana on demonstroitu jo kokonaisten lauseiden tunnistamista hyvällä menestyksellä, muun muassa Oxfordin yliopiston ja Googlen
DeepMindin yhteistyönä. Yhtenä syynä menestykseen lienee se,
että puheentunnistuksen tarkkuuden merkittävän paranemisen
takia suun liikkeitä kuvaavien opetusnäytteiden massiivinen kerääminen on suoraviivaista audiovisuaalisista kasvoista kuvatuista videomateriaaleista.
Lausekkeiden opettaminen päästä-päähän (end-to-end) menetelmällä samaan tyyliin kuin akustisen puheen tunnistuksessa (ks.
luku 5) on myös auttanut suuresti asiaa (Fernandez-Lopez &
Sukno, 2018). Jatkuvan puheen tunnistamisesta suun liikkeistä
ollaan kuitenkin vielä kaukana.
8.3

Kolmiulotteinen konenäkö ja lisätty todellisuus

Suuri osa konenäkötutkimuksesta on kohdistunut kaksiulotteisten kuvien analysointiin. Elämme kuitenkin kolmiulotteisessa
maailmassa. Näin ollen konenäön on pystyttävä analysoimaan
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ja tulkitsemaan kolmiulotteisesta tietoa: miten kaukana havaitut
esteet ovat liikkuvasta robotista, mikä on robotin sijainti kartalla,
miten tunnistaa eri kuvauskulmista kuvattuja kohteita, mikä on
kuvatun kohteen tai ympäristön kolmiulotteinen rakenne. Lisätty
todellisuus (augmented reality) esittää todellisia ja keinotekoisia
kohteita samassa 3-D-ympäristössä. Puettavat tietokoneet, kuten älylasit, ovat luoneet suuren tarpeen tällaiselle teknologialle.
Kolmiulotteisen konenäön tutkimuksemme käynnistyi jo 1990luvulla, ja sen merkkipaaluna oli uuden menetelmän ja Matlabtyökalun kehittäminen kameran tarkkaan geometriseen kalibrointiin. Tärkeimpiin professori Janne Heikkilän vetämän tutkimuksen kohteisiin kuuluu nykyisin käyttäjän sijainnin tarkka
määrittäminen suhteessa toimintaympäristöön. Muita keskeisiä
tutkimusongelmia ovat 3-D-näkymän rakenteen estimointi ja tiheän 3-D-mallin luominen useiden kuvien avulla.
8.3.1

Kameran kalibrointi

Geometria on tärkeässä roolissa konenäössä. Geometrian lait ja
optiikka määrittävät miten kolmiulotteinen ympäristö kuvautuu
kameran kaksiulotteiselle sensorille. Näin kuvausgeometrian
ymmärtäminen on tärkeää kuva-analyysimenetelmiä kehitettäessä. Geometrinen kameran kalibrointi on tärkeää, koska se on
välttämätön edellytys tarkoille kuvasta tehtäville 3-D-mittauksille.
Kalibrointi poistaa kuvassa esiintyvät linssivääristymät ja antaa
geometrisen vastaavuuden ympäristön ja kuvan välille (kuva
8.14). Ryhmämme kehitti tähän tarkoitukseen erittäin tarkan kamerakalibrointimenetelmän ja toteutti työkalun, joka on vapaasti
saatavilla internetistä (Heikkilä & Silvén, 1997), (Heikkilä,
2000). Menetelmään on viitattu runsaasti ja sitä ja käytetty laajalti sekä tutkijayhteisössä että teollisuudessa.

kuvakorjaus

parametrien
estimointi

Kuva 8.14. Geometrinen kameran kalibrointi. (© Janne Heikkilä)

169

Yleisenä periaatteena on se, että kalibroitavalla kameralla kuvataan sellaista testikuviota tai kappaletta, jonka kuvioiden sijainnit tunnetaan tarkasti. Saadun tiedon avulla voidaan määrittää
menetelmä, joka korjaa geometrisen vääristymän kuvan jokaisessa pikselissä.
Myöhemmin ryhmä kehitti uudenlaisia ja myös laajalti käytettyjä menetelmiä kameroiden kalibrointiin, tunnetuimpana esimerkkinä menetelmä kolmiulotteista tietoa tuottavan Kinect-kameran kalibrointiin (Herrera ja muut, 2012). Kinect tuli tunnetuksi Microsoftin Xbox 360 -järjestelmän peliohjaimena, ja sittemmin sitä ja sen uudempia versioita on käytetty laajalti kolmiulotteisen konenäön tutkimuksessa.
8.3.2

3-D-mallin luominen

Kolmiulotteisen mallin luominen usealla kameralla otetuista kuvista tai liikkuvalla kameralla otetusta kuvasekvenssistä on ollut
keskeisimpiä 3-D -konenäön ongelmia. Kuvassa 8.15 on otettu
normaaleja kuvia kohteesta eri katselupisteistä, ja luotu niiden
avulla monen kameran stereotekniikan menetelmillä kolmiulotteinen malli kuvatusta kohteesta (Ylimäki ja muut, 2015).
Tunnettu tämän tyyppistä tekniikkaa soveltava esimerkki on julkaisu ”Building Rome in one day”. Siinä kuvataan, miten matkailijoiden eri paikoista ottamien lukuisten kuvien avulla voitaisiin luoda kolmiulotteinen malli kaupungista yhdessä päivässä.

Kuva 8.15. Kolmiulotteisen mallin luominen monen kameran
stereomenetelmällä. (© Janne Heikkilä)
Etsimällä toisiaan vastaavia piirteitä videosekvenssin peräkkäisistä kuvista on myös mahdollista luoda kolmiulotteinen malli
kuvattavasta kohteesta, tässä yhteydessä puhutaan rakenteen
löytämisestä liikkeestä (structure from motion). Toisiaan vastaavia pisteitä käyttäen ei voida kuitenkaan päästä tiheäjakoisen 3D-malliin, vaan puhutaan harvasta (sparse) mallista.
Yhtenä professori Heikkilän ryhmän tutkimuskohteena on ollut
viime aikoina liikkuvan videokameran tuottaman harvan mallin
ja tiheäjakoista etäisyystietoa tuottavan etäisyyskameran yhteiskäyttö tarkan 3-D-mallin luomiseksi. Esimerkki Googlen Tango
-järjestelmän käytöstä tähän oli kuvassa 6.12.
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Perinteisen geometrisen konenäön rinnalle on tullut viime aikoina syväoppimiseen perustuvia menetelmiä mm. kameran
asennon määrittämiseen ja 3-D-rekonstuktioon. Keskeinen etu
on niiden parempi luotettavuus tilanteissa, joissa näkymässä on
vähän perinteisten menetelmien edellyttämiä pistevastaavuuksia. Näitä uudentyyppisiä menetelmiä tutkitaan myös yksikössämme aktiivisesti.
8.3.3

Kohti lisätyn todellisuuden sovelluksia

Lisätty todellisuus on merkittävä sovellusalue 3-D-konenäölle.
Kuvassa 8.16 on esimerkki, jossa videokameran kuvaamaan näkymään on lisätty tekstitietoa sisältävää (tekstuaalista) tietoa katsojan näkemästä ympäristöstä.
Lisätyssä todellisuudessa yhdistetään keinotekoista eli virtuaalista todellisuutta kameralla kuvattavaan todelliseen näkymään.
Tutkimusryhmämme on professori Heikkilän johdolla paneutunut viime vuosina sellaisiin 3-D konenäön tekniikoihin, joiden
avulla saadaan entistä parempia piirteitä lisätyn todellisuuden
sovelluksiin.
Tunnettu esimerkki lisätystä todellisuudesta on Pokemon Go peli. Toistaiseksi sovellusten tekoa peleissä on kuitenkin rajoittanut puutteellinen käyttäjän saama kokemus ja näyttöteknologian rajoitteet.

Kuva 8.16. Esimerkki lisätystä todellisuudesta. (© 123RF)
Mikrosoftin markkinoille tuomat HoloLens -lasit ovat uusi edistysaskel mahdollistaen kolmiulotteisten hologrammien lisäämisen käyttäjän näkökenttään. Janne Heikkilän mukaan tällaista
tekniikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnossapidossa. Jos
huollettavasta kohteesta, esimerkiksi rakennuksesta, on olemassa tarkka kolmiulotteinen malli, voidaan piilossa olevien rakenteiden kuten putkien tai johtojen sijainti havainnollistaa korjaajalle.
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Toisena lähiaikoina tulevana lisätyn todellisuuden sovelluskohteena hän mainitsee ajoneuvoihin tulevat apuvälineet, joissa tuulilasiin voidaan lisätä virtuaalisia kohteita, kuten opasteita ja säähän tai ajokeliin liittyvää tietoa.
8.4

Koneaistit ihmisen ja robotin vuorovaikutuksessa

Robotiikassa konenäköä on ensiksi sovellettu erilaisiin materiaalienkäsittely-, lajittelu- ja kokoonpanotehtäviin, esimerkiksi
autoteollisuudessa. Tavallinen robotti on etukäteen tarkkaan ohjelmoitava valittuihin tehtäviin, koska odottamattomat muutokset työympäristössä aiheuttavat virheellisen toiminnan. Näkö- ja
muut aistit tekevät roboteista sopeutuvampia, joustavampia ja itsenäisempiä. Tällaisia suhteellisen yksinkertaisia konenäköä
hyödyntäviä sovelluksia on paljon.
Enemmän älykkyyttä omaavien robottien kehittämisessä vaaditaan monen tekoälytekniikan yhdistämistä. Koneen on pystyttävä aistimaan ympäristöään esimerkiksi näkö- ja tuntoaisteja
käyttäen, tulkitsemaan aistintietoa, suunnittelemaan vapaita liikeratoja käden tai koko koneen liikkumista varten, toteuttamaan
tarvittavat mekaaniset liikkeet, reagoimaan nopeasti odottamattomiin tilanteisiin jne.
Tutkimusryhmämme on tehnyt jo 1980-luvulta alkaen älykkäisiin ja itsenäisesti liikkuviin robotteihin liittyvää tutkimusta.
Aluksi pääpaino oli robottialustojen kehittämisessä ja yksikertaisten konenäköä ja muuta aistitietoa hyödyntävissä ratkaisuissa. 2000-luvulla painopiste siirtyi ihmisen ja robotin välisen
vuorovaikutukseen.
8.4.1

Älykkäät robotit

Itsenäisesti liikkuvien mobiilirobottien kehittäminen alkoi jo
1960-luvulla. Ensimmäinen itsenäisesti liikkuva robotti oli
SRI:n Artificial Intelligence Centerissä vuosina 1966-72 kehitetty "Shakey" -robotti, joka pystyi aistimaan ympäristöään ja
tekemään päätöksiä aistitun tiedon perusteella. Tämä moderniin
robotiikkaan merkittävästi vaikuttanut robotti pystyi suoriutumaan laboratorioympäristössä tehtävistä, jotka vaativat suunnittelua, kulkureitin etsimistä ja ympäristössä olevien yksinkertaisten kohteiden uudelleen sijoittamista.
Omassa ryhmässämme oli 1980-luvun alussa innokkaita diplomityön tekijöitä, jotka kehittivät harrastuksenaan ns. mikrohiirtä,
eli labyrintin keskelle reittiään etsiviä mekaanisia pienoisrobotteja. Ympäristön aistimena niillä oli yksinkertainen ultraäänitutka ja valoantureita. Aihepiiristä järjestettiin kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja, joissa ryhmässämme olevat, nykyiset professorit Olli Silvén ja Juha Röning, tiimeineen pärjäsivät hyvin.
Tämän harrastuspohjalta syntyneen taustan pohjalta aloimme
kehittämään itsenäisesti liikkuvia ajoneuvoja Juha Röningin väitöskirjatyön osana. Työssä kehitettiin CAT-niminen (Controlled
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Test Vehicle) -robotti, joka pystyi liikkumaan ja väistämään esteitä laboratoriotilassa käyttäen Marylandin yliopistossa kehittämäämme kolmen kameran stereomenetelmää kolmiulotteisen
tiedon hankintaan ympäristöstä (kuva 8.17).
Merkittävää älykkäisiin koneisiin liittyvää soveltavaa tutkimusta
tehtiin Oulussa jo 1990-luvun alussa liittyen Tekesin ja teollisuuden rahoittamaan VTT:n ja yliopiston yhteistyöhankkeeseen
”Tulevaisuuden kone”. Siinä pyrittiin lisäämään autonomisuutta
kehittyneitä aistimia ja päättelytekniikoita soveltamalla.
Teollisena pilot-kohteena oli satamaympäristössä toimivan paperirullien lastausmanipulaattorin autonomisuuden lisääminen.
Järjestelmä hyödynsi kehittyneisiin aistimiin, kuten laseretisyysmittauksiin perustuvaa ympäristön 3-D-mallinnusta ja suunnittelu - suorittaminen - monitorointi -periaatetta järjestelmän ohjaukseen. Tarkoituksena ei ollut korvata manipulaattorin ohjaajaa, vaan helpottaa ja tehostaa hänen työskentelyään. Yhtenä
merkittävänä tuloksena hankkeessa oli koulutus. Hankkeessa oli
mukana useita myöhemmin merkittävän uran luoneita tutkijoita:
nykyiset professorit Visa Koivunen, Jukka Riekki ja Juha Röning sekä dosentit Tapio Heikkilä ja Piilaaksossa erinomaisen
uran luonut Kari Pulli.

Kuva 8.17. CAT-mobiilirobotti.
Tänä päivänä paperirullamanipulaatori voisi olla paljon 25
vuotta sitten suunniteltua kehittyneempi. Koneaistit ovat nyt paljon parempia ja luotettavampia, joilla saataisiin paljon tarkempi
kuva 3-D toimintaympäristöstä.
Kone voisi nyt liikkua toimintaympäristössään autonomisesti,
väistää esteitä ja hoitaa lastaustehtävän itsenäisesti. Ihmistä tarvittaisiin kuitenkin valvomaan, että kaikki sujuu suunnitelmien
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mukaisesti ja hoitamaan ongelmatilanteet – mahdollisesti usealle
samanaikaisesti käytössä olevalle manipulaattorille.
8.4.2

Ihmisen ja robotin vuorovaikutus

Älykkäiden, ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olevien koneiden ja robottien kehittäminen on ollut yksi tekoälytutkimuksen
suuria haasteita. Inspiraatiota tälle tutkimukselle on antanut
Stanley Kubrickin vuonna 1968 ohjaama, Arthur C. Clarken kirjan pohjalta tehty science fiction -elokuva ”Avaruusseikkailu
2001”. Se esitteli HAL 9000 -tietokoneen, joka pystyi kuulemaan, puhumaan, suunnittelemaan toimintoja, tunnistamaan
kasvoja, näkemään, arvioimaan kasvojen ilmeistä, antamaan arvioita taiteesta, ja jopa lukemaan puhetta huulilta.
Konenäkö on keskeisessä roolissa tätä muistuttavien luonnollisten ihminen-kone -liityntöjen kehittämisessä (kuva 8.18). Yhtenä tärkeänä sovelluksena ovat erilaiset palvelurobotit, jotka
ovat tulossa jokapäiväiseen elämäämme. Tällaiset robotit selviytyisivät monista aikaisemmin ihmisen tekemistä rutiinitehtävistä. Koska ne toimivat samassa ympäristössä kuin ihmiset, on
ihmisten ja robottien pystyttävä olemaan samalla tavoin vuorovaikutuksessa kuin ihmiset ovat keskenään – tässä yhteydessä
puhutaan ns. luonnollisesta ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta. Palvelurobotti voisi esimerkiksi opastaa kävijöitä museossa tai olla vanhusten apuna kotona.

Kuva 8.18. Ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen on oltava helppoa ja luonnollista (© Jukka Kontinen).
Tällaisen palvelurobotin on pystyttävä löytämään ja mielellään
myös tunnistamaan sen käyttäjä. Näin se voisi antaa turvallisesti
henkilökohtaista palvelua käyttäjälleen ja sen pitäisi tunnistaa
käyttäjän tunnetila pystyäkseen affektiiviseen, tunnetilan huomioivaan vuorovaikutukseen.
Robotin pitäisi myös pystyä kommunikoimaan käyttäjänsä
kanssa ja ymmärtää annettuja komentoja tunnistamalla puhetta
ja eleitä. Yksinkertaisilla eleillä pystytään kommunikoimaan
myös etäältä.
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Robotin pitää pysyä myös antamaan luonnollinen vaste havaintojensa antaman tiedon perusteella, esimerkiksi ihmisen kasvoja
muistuttavan avatar-näytön avulla. Robotin pitää pystyä oppimaan käyttäytymistään ja tehtäviä, joita sen oletetaan tekevän.
Näitä periaatteita noudattaen toteutimme 2010-luvun alussa
Suomen Akatemian ja Euroopan aluerahaston tuella Minotaurus-nimisen liikkuvan robotin (Röning ja muut, 2014).
Teimme tässä hankkeessa yhteistyötä professori Juha Röningin
vetämän robottiryhmän kanssa.
Kuva 8.19 esittää Minotauruksen aistinjärjestelmän, mikä koostuu tavallisesta videokamerasta, etäisyystietoa antavista Kinectkameroista, mikrofonijärjestelmästä, ja audiovisuaalisesta näytöstä. Robotti oli liitetty laboratoriomme aistinverkkojärjestelmään, jolla voimme mm. tarkastella sen liikkeitä työtilojemme
eri paikoissa.

Kuva 8.19. Minotaurus -robotti ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimukseen. (© Springer)
Reprinted, with permission from Springer [Röning J, Holappa J, Kellokumpu
V, Tikanmäki A & Pietikäinen M (2014) Minotaurus: A system for affective
human-robot interaction in smart environments. Cognitive Computation]

Kuvassa 8.20 kommunikoidaan Minotauruksen kanssa laboratoriomme tiloissa. Kinect 3-D -kamera on sijoitettu näytön yläpuolelle. Robotin kanssa kommunikoivan henkilöllisyys tunnistetaan kasvoista, mikäli mahdollista. Tällä voidaan henkilökohtaistaa robotin palvelut kyseisen käyttäjän tarpeiden mukaisiksi.
Mikäli hän on tuntematon, jolloin tunnistaminen epäonnistuu,
voidaan hänestä silti mitata kasvokuvan perusteella ns. pehmeätä
biometriikkaa, kuten esimerkiksi sukupuoli, onko hän lapsi,
nuori, keski-ikäinen vai vanha, onko hän eurooppalainen tai aasialainen yms. Tällaista tietoa voidaan myös käyttää robotin palvelujen henkilökohtaistamiseksi käyttäjän mukaan. Esimerkiksi
lapselle robotin vasteiden pitäisi olla erilainen kuin aikuiselle.
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Kuva 8.20. Ihminen-kone -vuorovaikutuksen testausta. (© Jukka
Kontinen)
Tunteet huomioon ottavaan vuorovaikutukseen pääsemiseksi
koneen on pystyttävä samantyyppiseen keskusteluun kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Robotin pitäisi esimerkiksi lähestyä mieluummin sellaisia ihmisiä, jotka ovat hyvällä mielellä,
ei sellaisia, jotka eivät näytä olevan kiinnostuneita.
Minotaurus käytti yksinkertaiseen, tosin varsin epäluotettavaan
emootioiden tunnistukseen kasvonilmeitä, pystyen tunnistamaan
neutraalin ilmeen ohella selkeästi osoitetut perusilmeet ”onnellinen”, ”surullinen”, ”yllättynyt”, ”vastenmielinen”, ”vihainen”,
tai ”pelokas”. Parempaan tulokseen olisi päästy uusimmilla ympäristön vaihteluita sietävillä spontaanien ilmeiden tunnistusmenetelmillä ja ottamalla huomioon myös käyttäjän puhe ja eleet.
Robotin kanssa oli mahdollista keskustella myös puheella,
eleillä ja toiminnoilla. Kahta ensimmäistä käytetiin lähivuorovaikutuksessa ja kolmatta etäältä. Puheentunnistukseen käytimme vapaasti saatavilla ollutta PocketSphinx-järjestelmää,
sekä suomen että englannin kielten tuella1. Matriisiksi järjestetyillä pienillä mikrofoneilla saatiin tieto puhujan suunnasta. Näin
tiedettiin, kenen videokameran tai Microsoftin Xbox 360 -peliohjaimesta tutun Kinect-syvyysaistimen edessä olevan kanssa
robotti on keskustelemassa.
Eleiden tunnistus on laaja tutkimusalue konenäössä, merkittävänä sovellusalueena esimerkiksi kuulovammaisten merkkikielen tunnistaminen. Yleistä elekieltä ei ole ja eri eleillä on eri merkitys eri kulttuureissa. Robotissamme käytettiin eleinä yksinkertaisia muotoja tai liikkeitä, jotka opetettiin järjestelmälle etukäteen ”näyttämällä” sille esimerkkejä kustakin eleestä. Käyttäjän
oli mahdollista valita järjestelmään erilaisia eleitä näyttämällä

1

https://github.com/cmusphinx/pocketsphinx
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niitä opetusvaiheessa Kinect-kameralle. Kutakin opetettua elettä
voitiin sitten käyttää yksinkertaisena ohjauskomentona robotille.
Ihmiset käyttävät liikkeitään erilaiseen kommunikaatioon hyvin
luonnollisella tavalla, esimerkiksi tuttavaa voidaan tervehtiä
etäältä käsillä vilkuttamalla. Minotaurukselle kehitettiin samantyyppinen toiminto, mikä salli esimerkiksi ihmisen ja robotin
vuorovaikutuksen aloittamisen etäältä.
Koska videokameran tuottama kuva oli liian epätarkka etäältä
tarkemmalle toiminnon analyysille, käytimme hyvin yksinkertaista jo aiemmin kehittämäämme LBP-menetelmään pohjautuvaa ratkaisua tähän tarkoitukseen (Kellokumpu ja muut, 2011).
Kuva 8.21 selventää tätä (Röning ja muut, 2014).
Robotin näkemä henkilö etsitään kuvasta ja lasketaan liikettä kuvaavat LBP-TOP -histogrammit neljässä osa-alueessa. Näiden
avulla voidaan tunnistaa järjestelmälle etukäteen opetettuja toimintoja, esimerkiksi älä tule tai tule tänne.

Feature histogram of a bounding volume

Kuva 8.21. Ihmisen yksinkertaisten toimintojen tunnistaminen
LBP-menetelmällä. (© Springer)
Reprinted, with permission from Springer [Röning J, Holappa J, Kellokumpu
V, Tikanmäki A & Pietikäinen M (2014) Minotaurus: A system for affective
human-robot interaction in smart environments. Cognitive Computation]

Robotti antaa vastauksensa käyttäjälle puhuvan avatar-hahmon
avulla. Tällaisten hahmojen on todettu helpottavan ihmisen ja
koneen puheella tapahtuvaa vuorovaikutusta. Käytimme tutkimusryhmässämme kehitettyä yksinkertaista järjestelmää, joka
liittää puhuvan suun alueen vakiona pysyvään kasvojen taustakuvaan (Zhou ja muut, 2012).
Julkisesti saatavilla olevalla audiovisuaalisella videotietokannalla opetettu järjestelmä pystyy tuottamaan normaalilta näyttävää puheen visualisointia suun alueella, olipa puhe sitten suomea
tai englantia (kuva 8.22)
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Kuva 8.22. Audio-visuaalinen kasvojen animointi. (© Springer)
Reprinted, with permission from Springer [Röning J, Holappa J, Kellokumpu
V, Tikanmäki A & Pietikäinen M (2014) Minotaurus: A system for affective
human-robot interaction in smart environments. Cognitive Computation]

Teimme järjestelmällä erilaisia demonstraatioita. Alla esimerkki
ihmisen ja Minotaurus-robotin välisestä keskustelusta. Videodemonstraatio
kommunikaatiosta
löytyy
osoitteesta:
https://www.oulu.fi/cmvs/node/33020
<Ihminen>
Hello!
<Minotaurus> Hi!
<Ihminen>
Are there any news?
<Minotaurus> Yes, there are totally twenty feeds.
Give the number you want to hear.
<Ihminen>
Nineteen
<Minotaurus> OK, the topic of the news number nineteen goes like:
Saudi Arabia to import Finnish education expertise.
<Ihminen>
What is the weather like?
<Minotaurus> Oulu Finland weather: minus seven Celsius, overcast
<Ihminen>
Bye!
<Minotaurus> Bye! Have a nice day!

Kehittämämme järjestelmä sisälsi useimmat ne perusosaset,
joista voitaisiin suunnitella esimerkiksi älykkäässä ympäristössä
toimiva palvelurobotti. Sillä olisi kyky liikuskella sisätilaympäristössä, se voisi käyttää aistimiaan tunnistamaan ihmisiä, heidän
ilmeensä, karkeasti määritellyn ikänsä, sukupuolensa, eleensä,
toimintojansa, tunnistaa puhetta, sekä kykenee hakemaan tietoa
internetistä.
Viimeisimmässä versiossa oli myös käsi, jolla robotti voi tarttua
kohteisiin ja esimerkiksi siirtää niitä paikasta toiseen. Robotti
saa tietoa ympäristöstään siihen toteutetun aistinverkon avulla.
Ympäristössä voisi olla siihen upotettuja näyttölaitteita, joita
voitaisiin käyttää palvelujen pyyntöön silloin kun robotti ei ole
lähistöllä. Tätä käyttäen robotti voi tarjota monenlaisia palveluja. Se voi toimia oppaana ja viedä vieraat tapaamaan henkilöitä, joita he ovat sopineet tapaavansa.
Robotti voi myös toimia viestinviejänä, joka jakaa joitakin tietämiään viestejä tuntemilleen ihmisille. Robotti voi myös antaa
mahdollisuuden hakea erilaista informaatiota keskustelun
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avulla, kuten on-line dataa tai kontaktitietoja kyseisessä ympäristössä työskentelevistä ihmisistä. Kaikki em. toiminnot pitää
pystyä tekemään mahdollisimman luonnollisella tavalla, käyttäen hyväksi robotin kykyä tunnistaa ihmisten kasvonilmeitä ja
muuttaa sitten käyttäytymistään tunnetilan perusteella.
8.5

Konenäkö lääketieteen kuva-analyysissä

Erilaisilla kuvantamislaitteistolla saatujen kuvien tulkinta on
keskeisessä asemassa lääketieteessä. Kyseessä voi olla esimerkiksi mikroskopian, röntgenlaitteiston, ultraäänikameran tai
magneettikuvantajan tulosten tarkastelu.
Konenäön tutkimusryhmässä tutkittiin jo 1990-luvulla mm.
magneettiresonanssikuvien (MRI) käyttöä kirurgiassa, ihokuvien analysointia melanooman tunnistamiseksi ja psoriasis-ihottuman kattaman alueen mittaamiseksi. 2000-luvulla alettiin tutkimaan funktionaalisen MRI:n (fMRI) käyttöä aivokuvien analyysissä.
Viime vuosina pääkohteisiin ovat kuuluneet mikroskooppinäytteiden analysointi ja keuhkoröntgenkuvien analysointi. Kuvassa
8.23 on esimerkki Helsingin yliopiston (dosentti Johan Lundin)
kanssa tehdystä mikroskooppinäytteiden analysointiin liittyvästä
tutkimuksesta, jossa LBP/C-tekstuurimenetelmällä ja tukivektoriluokittelijalla segmentoitiin varsinainen kiinnostuksen kohteena oleva kudos (stroma) erilleen epiteelistä (Linder ja muut,
2012). Tämän yhteistyön päätuloksena voidaan pitää käytännön
työkalun kehittämistä malarian diagnoosia varten (Linder ja
muut, 2014).
•

•

•

•

•
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• L
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Stroma

Kuva 8.23. Virtuaalimikroskooppikuvan segmentointi.
From [Linder N, Konsti J, Turkki R, Rahtu E, Lundin M, Nordling S, Ahonen
T, Pietikäinen M & Lundin J (2012) Identification of tumor epithelium and
stroma in tissue microarrays using texture analysis. Diagnostic Pathology].

8.5.1

Syväneuroverkot keuhkoröntgenkuvien luokittelussa

Keuhkoröntgenkuvien automaattiselle tulkinnalle on erittäin
suuri tarve, sillä niitä tuotetaan sairaaloissa päivittäin suuria
määriä, eikä ole mahdollista, että röntgenkuvien tulkintaan erikoistuneet lääkärit ehtivät käydä läpi kaikkia yksityiskohtaisesti.
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Olisi edullista, jos kuvien alustava tulkinta voitaisiin tehdä jo terveyskeskuksissa.
Suuressa osassa otetuista kuvista ovat keuhkot terveitä. Mikäli
sairaaloiden radiologit voisivat keskittyä vain sellaisiin tapauksiin, joissa keuhkoissa saattaa olla sairauden aiheuttamia muutoksia, säästyisi heidän kallista aikaansa muihin tehtäviin.
Tekemässämme tutkimuksessa oli tavoitteena pystyä erottelemaan toisistaan terveiden keuhkojen kuvat ja mahdollisesti sairaiden keuhkojen kuvat, eli kyseessä oli kuva-aineiston luokitteleminen kahteen luokkaan. Kuvissa 8.24a ja 8.24b on esimerkkejä terveistä keuhkoista, ja kuvan 8.24c potilaalla on keuhkonkuume (Chen ja muut, 2016).
Kuvien automaattinen tulkinta on kuitenkin hankalaa, sillä niissä
on huomattavia kuvausolosuhteista johtuvia vaihteluita, esimerkiksi valaistuksen, keuhkojen asennon ja skaalan suhteen. Kuvien joukossa voi olla eri sairaaloissa, eri laitteilla ja eri operaattoreiden ottamia kuvia. Sairaiden potilaiden saattaa olla lisäksi
vaikeaa olla parhaassa mahdollisessa asennossa kuvauksen aikana.

(a)

(b)

(c)

Kuva 8.24. Keuhkoröntgenkuvia. (a) ja (b) normaaleja, (c) keuhkonkuume. (© IEEE)
© [2016] IEEE. Reprinted, with permission, from [Chen J, Qi X, Tervonen
O, Silvén O, Zhao G & Pietikäinen M (2016) Thorax disease diagnosis using
deep convolutional neural network. Proc. 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society]

Kehitetyssä menetelmässä tehdään ensin kuvien kohdistaminen
(alignment) (kuva 8.25). Sitten kuvajoukkoa laajennetaan (augmentation) digitaalisesti CNN-syväneuroverkon opetusta varten
kolmea eri skaalaa edustavilla näytekuvien versioilla sekä niitä
rajaamalla, peilaamalla ja kiertämällä. Lopuksi käytetään hienoviritettyä CNN-mallia (fine-tuning) tuntemattomien testikuvien
luokitteluun.
Tutkimusta varten kerättiin Oulun yliopistollisen sairaalan toimesta kaksi kuvatietokantaa. Ensimmäinen niistä käsitti opetukseen käytetyt 1000 potilaan aivoista otetut 755969 magneettiresonanssikuvaa (MRI) resoluutioltaan 512 x 512 pikseliä. Kukin
kuva oli annotoitu radiologien toimesta joko terveeksi tai mahdollisesti sairaaksi. Molempia näitä oli likipitäen yhtä monta.
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Toinen kuvajoukko käsitti 2000 potilaasta otetut 4000 keuhkoröntgenkuvaa, resoluutioltaan 2688 x 2688 pikseliä. Puolet kuvista oli terveiltä henkilöltä ja puolet mahdollisesti sairailta.

Kuva 8.25. Keuhkokuvien luokittelu CNN -neuroverkkomenetelmällä.
MRI-kuvajoukkoa käytettiin CNN-neuroverkon opetukseen täydentämällä sitä ensin kolmella eri skaalalla. Puolet keuhkokuvista käytettiin CNN-mallin hienoviritykseen tekemällä niille
ensin kohdistus, täydennys kolmella eri skaalalla ja lisäämällä
leikattuja, ympäri käännettyjä ja pyöritettyjä kuvia. Toinen puoli
keuhkokuvista käytettiin testaukseen opetutulla hienoviritetyllä
CNN-mallilla tekemällä niille ensin ainoastaan kohdistusoperaatio.
Kehitetyllä menetelmällä päästiin yli 80% luokittelutarkkuuteen,
selvästi parempaan kuin perinteisillä menetelmillä. Tämä tulos
ei ole kuitenkaan tarpeeksi hyvä kliiniseen käyttöön, sillä sairaiden ihmisten kuvia ei saisi mennä juuri nimeksikään terveiden
kuvien joukkoon. Tarvittaisiin huomattavan paljon lisää opetusnäytteitä riittävän hyvän CNN-mallin luomiseksi, mutta tällaisen
näytejoukon luominen on erittäin työläs ja kallis operaatio.
8.6
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9
9.1

Tunnetekoäly – tekoälyn seuraava läpimurto?
Yleistä

Tunteiden tarkoituksena on pyrkiä lisäämään ihmisen hyvinvointia edistäviä asioita ja välttämään elämää vaarantavia asioita
(Wiki-Tunne), (Puttonen & Heikkinen, 2018). Turun yliopiston
tunnelaboratorion johtaja Lauri Nummenmaan mukaan tunteita
voidaan verrata termostaattiin, joka pitää huoneen lämpötilan
normaalina ja säätää lämmitystä poikettaessa asetetusta arvosta.
Universaaleihin kulttuurista riippumattomiin perustunteisiin luetaan onnellisuus, suru, inho, viha, pelko ja yllätys.
Nummenmaan työryhmän tutkimusten mukaan ihmisen keho
kokee tunteet vahvasti, ja em. perustunteet voidaan paikantaa samoihin kohtiin kulttuuritaustasta riippumatta. (Nummenmaa ja
muut, 2014). Koehenkilöille esitettyjen kuvien, videoiden ja tarinoiden jälkeen heitä pyydettiin värittämään piirrokseen, missä
ja miten voimakkaina esitetyn aineiston aiheuttamat tunteet tuntuivat. Ainoastaan ”onnellisuus” -tunne leviää kartan mukaan
koko kehoon (kuva 9.1).

Kuva 9.1. Eri tunteiden esiintyminen kehon kartalla. (© PNAS)
Reprinted, with permission, from [Nummenmaa L, Glerean E, Hari R &
Hietanen JK (2014) Bodily maps of emotions. © PNAS 111(2):646-651].

Tämän kehon kartan tulosten yleistämistä useimpiin reaalimaailman tilanteisiin on kuitenkin varottava. Kokeet on tehty tyypillisessä laboratorioympäristössä eikä monien keskeisten tekijöiden vaikutusta tuloksiin ole selvitetty, liittyen esimerkiksi kuvausolosuhteiden vaihteluihin ja koeasetelman järjestelyihin eri
tunnetilojen tuottamiseksi. Osiossa 9.7 esitellään tunnetekoälyn
haasteita, jotka on huomioitava käytännön sovelluksia suunniteltaessa.
Kasvonilmeiden on todettu myös esiintyvän samantyyppisinä eri
puolilla maailmaa, mutta johtuen opituista kulttuurieroista sekä
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yksilöllisistä eroista ilmeiden käyttötapa voi poiketa. Esimerkiksi amerikkalaiset hymyilevät ja elehtivät enemmän kuin itäaasialaiset tai suomalaiset, mutta tämä ei merkitse sitä, että he
ovat onnellisempia.
Tunteet ja äly ovat läheisessä vuorovaikutuksessa. Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa motiivien, tavoitteiden ja aivoissa tapahtuvan tietojenkäsittelyn ohella. Ne edistävät ihmisen sopeutumista ympäristöön ja erilaisiin tilanteisiin. Tunteet vaikuttavat
ihmiseen monella tavalla. Ne voivat näkyä kasvonilmeistä, puheen äänenpainosta, kehon liikkeistä ja eleistä. Tunnetila vaikuttaa erilaisiin ihmisen sisäistä tilaa kuvaaviin fysiologisiin signaaleihin, joita voidaan saada käyttöön esimerkiksi aivosähkökäyrästä, sykkeestä, ihon lämpötilasta, ihon johtavuudesta, veren
paineesta tai hengitystaajuudesta.
Tunteet ja empatia ovat keskeisessä roolissa ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa. Pääosa ihmisten välisestä viestinnästä on
muuta kuin sanallista viestintää: kasvonilmeet, katse, eleet, kehon liikkeet ja asennot, puheen äänenpainon vaihtelut, kosketus
yms. ovat ns. sanatonta (nonverbaalista) viestintää. Arviot sanattoman viestinnän osuudesta vaihtelevat. Albert Mehrabian
väitti paljon siteeratussa tutkimuksessaan, että 53% kahdenvälisestä viestinnästä liittyy kasvoihin, 38% ääneen ja vain 7% sanoihin (Mehrabian, 1972). Näitä tuloksia on kuitenkin kritisoitu.
Em. tutkimuksessa ne liittyvätkin enemmän kommunikoitaviin
asenteisiin ja tunteisiin.
Vain pieni osa ihmisen aivoista käsittelee verbaalista kommunikointia. Arvioiden mukaan ainakin 60% aivoista liittyy näköön.
Mahdollisesti tästä kuitenkin vain 20% on omistettu yksinomaan
näölle, loppuosa käsittelee useamman modaliteetin, eli näön ja
kosketuksen, näön ja motoristen toimintojen, näön ja huomion
kiinnittämisen, näön ja merkityksen yms. yhteiskäyttöä. Vauvoina ihmiset oppivat sanatonta viestintää sosiaalisessa ja tunteisiin perustuvassa vuorovaikutuksessaan, jolloin kasvot ovat äänen sijasta hallitseva kommunikointikanava. Puhumaan opittuaan ihmiset käyttävät ei-sanallista viestintää, kuten kasvojen ilmeitä, äänenpainoa ja muuta sanatonta viestintää pääosin tiedostamattaan.
Ihmisen tunneälyllä tarkoitetaan kykyä tunnistaa omia ja muiden emootioita ja käyttää tätä tietoa ohjaamaan omaa käyttäytymistämme ja saavuttaaksemme päämääriämme. Tunneälyn merkitys eri sovellusten kannalta on selvä. Esimerkiksi tehdessään
ostospäätöksiä se miltä tietty tuote tuntuu on usein tärkeämpää
kuin tuotteen yksityiskohdat. On todettu tutkimuksissa, että tehdessään päätöstä useasta vaihtoehdosta, ihmisen on hyvin vaikea
tehdä sitä pelkän loogisen päättelyn avulla. Ne myyjät, jotka pystyvät lukemaan asiakkaan tunteita, ovat parempia myyjiä. Kun
asiakas katselee tuotteita kaupassa tai näyteikkunasta, hänen tunteensa kertovat siitä mistä hän pitää ja mistä ei.
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Microsoftin Suomen yksikön toimitusjohtajana toimivan Jussi
Toivasen mukaan suomalaiset yritykset ovat jäljessä tunneälyn
ja empatian merkityksen ymmärtämisessä (Nalbantoglu, 2018).
Hänen mukaansa ihmisten pitäisi muuttua inhimillisemmiksi
teknologian kehittyessä ja koneiden tullessa älykkäämmiksi.
Tunteiden ymmärtämisessä ja sosiaalisissa taidoissaan ihmisen
on ylivoimainen koneisiin verrattuna, ja tätä kilpailuetua pitäisi
pystyä hyödyntämään. Microsoftille tehdyn selvityksen mukaan
Suomen yritykset ovat Euroopan kärkeä tekoälyteknologian
hyödyntämisessä, mutta jäljessä tunneälyn merkityksen ymmärtämisessä. Suomessa keskitytään prosessien optimointiin ja kustannusten säästämiseen, mutta ei ihmisiä ja heidän tarpeitaan
ymmärtäviin ratkaisuihin.
Nykyaikana, kun toisiinsa kytketyt älykkäät laitteet hallitsevat
viestintäämme ja jokapäiväistä elämäämme, on tunteiden huomioiminen tekoälyssä tulossa keskeiseen rooliin - tässä yhteydessä voidaan puhua tunnetekoälystä (Emotion AI) tai affektiivisesta laskennasta (Affective computing) (Picard, 1997). Teknologian kanssa kommunikointi on tulossa entistä vuorovaikutteisemmaksi, muistuttaen ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Ympäristössämme olevat älylaitteet pystyvät ilmaisemaan ihmisten tunnetiloja ja mielialoja ja luomaan sen kautta aikaisempaa henkilökohtaisempia käyttäjäkokemuksia. Kehitettävissä
järjestelmissä tarvitaan tunnetekoälyä lukemaan käyttäjien
emootioita ja käyttämään niitä toimintojen mukauttamiseen.
Rosalind Picardin MIT-yliopistossa käynnistämän affektiivisen
laskennan tutkimuksen spin-offina syntyneen Affectiva -nimisen
yrityksen johtajan Rana el Kalioubin mukaan tunnetekoäly tulee
kasvamaan lähivuosina miljardien dollarien liiketoiminnaksi. Se
tulee muuttamaan suuresti monia teollisuuden aloja, kuten markkinatutkimus, autoteollisuus ja terveydenhoito. Monet teknologiayritykset ovat alkaneet panostamaan tunnetekoälyyn. Affectivan ohella muun muassa Apple, Google, Microsoft ja Baidu
näkevät tunnetekoälyllä olevan suuri merkitys omissa järjestelmissään. Myös suomalaisissa yrityksissä on kiinnostus emootioiden tunnistamiseen selvästi lisääntynyt viime aikoina.
Tunteiden automaattinen tunnistaminen on kuitenkin erittäin
vaikea tehtävä. Tiedetään, että tunteet ovat riippuvaisia asianyhteydestä eli kontekstista missä niitä yritetään tunnistaa. Emootiotilan arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. toimintaympäristö, kehon asento, äänet ja sanat, ja arvioitavan henkilön kulttuuritausta (Feldman Barret ja muut, 2011). Kasvonilmeiden
ohella tarvitaan useat eri tekijät huomioon ottavia, ns. multimodaalisia lähestymistapoja. Monesti jo äänensävy ja kehon liikkeet kertovat paljon tunnetilasta.
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9.2

Kognitio ja tunteet kulkevat käsi kädessä

Kognitiolla tarkoitetaan niitä ihmisen mielen ilmiöitä, joita voi
kuvata tai selittää informaation prosessointina. Kognitio ja
emootiot ovat tiiviissä keskinäisessä vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa (Wiki-Tunne).
Kognitiivisten selitysten mukaan ihminen hyödyntää tunteita käsitellessään sekä elimistöstään että ympäristöstään saamaa tietoa. Ihmisen mielen ajatellaan toimivan siten, että hän käsittelee
ja ohjaa tunteitaan jatkuvasti. Tunteet syntyvät arvioiden ja tulkintojen seurauksena. Tunne saa aikaan motivoitumisen toimintaan, sekä toistamaan käyttäytymistämme. Vaikka kognitiiviset
selitykset keskittyvätkin tutkimaan tiedonkäsittelyä, hyväksyvät
ne myös sen, että fysiologinen tila voi muuttaa tunnetta.
Tutkimuksissa on osoitettu elimistön fysiologisen tilan vaikutus
tunteen kokemiseen. Eräässä tutkimuksessa koehenkilöitä kehotettiin tuntemaan vihaa. Toista ryhmää käskettiin samanaikaisesti puristaa kätensä nyrkkiin, toinen vain "tunsi vihaa". Tuloksista selvisi, että käsiään nyrkissä pitäneet henkilöt tunsivat itsensä vihaisemmiksi kuin toiset (Wiki-Tunne).
Kognitiivisen selityksen tunteiden syntymiselle antaa ns. arviointiteoria (appraisal theory). Sen mukaan tilannetekijät sekä aikaisemmat kokemukset luovat tunteen (kuva 9.2) (Scherer ja
muut, 2001, Wiki-Appraisal). Tunteen kokemisessa tärkeää on
ihmisen oma arvio tilanteesta. Arviointiteorian mukaan emootiot
syntyvät eri tapahtumiin liittyvistä arvioinneista, jotka aiheuttavat tiettyjä reaktioita eli emootioita eri ihmisissä.

Kuva 9.2. Kognitiivinen arviointiteoria. (mm. Scherer ja muut,
2001).
Esimerkkinä Wikipediassa kuvaillaan ensitreffeille menoa. Jos
treffit koetaan onnistuneeksi, henkilö voi tuntea itsensä onnelliseksi, iloiseksi, kiihtyneeksi, liikuttuneeksi ja/tai innokkaana
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odottavaksi, koska tällä arviolla voidaan odottaa olevan positiivisia pitkäaikaisia vaikutuksia - uuden suhteen aloittaminen, kihloihin tai jopa naimisiin meneminen.
Jos taas treffit koetaan negatiivisesti, tunteet voivat tulla alakuloisiksi, surullisiksi, tyhjiksi tai pelokkaiksi (Wiki-Appraisal).
Näiden tunteisiin liittyvien reaktioiden perustelu ja ymmärtäminen vaikuttavat myös tuleviin arviointeihin. Huomattava on, että
tällainen arviointiteoria tai sen muunnelmat sallivat samaan tapahtumaan liittyvät yksilökohtaiset vaihtelut eri ihmisillä.
9.3

Tunnetekoälyn sovelluksia

Tunteilla on keskeinen rooli ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Keskustellessaan älykkään robotin tai chatbotin kanssa ihminen kokee ”konemaisen”, tunteettoman puheen vastenmieliseksi. Etenkin empatialla eli kyvyllä ymmärtää keskustelukumppanin tunteet nähdään olevan merkittävä rooli hyvässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Sama puute koskee yleisemminkin vuorovaikutusta digitaalisessa mediassa, missä emme usein näe keskustelukumppaniamme. Ratkaisuja ongelmiin on etsitty mm. Tekesin ja teollisuuden rahoittamassa vuosina 2018-19 tehtävässä hankkeessa
”Quantifying Human Experience for Increased Intelligence within Work Teams and in the Customer Interface”, jota koordinoi
kognitiotieteilijä Katri Saarikivi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä (Web-Humex, 2017).
Oman ryhmämme osuutena on emootiotilan mittaaminen konenäön avulla. Muita osallistujia ovat Aalto-yliopiston kompleksisten järjestelmien ja oppimisympäristöjen tutkimusryhmät.
Hankkeeseen osallistuvien yritysten mielenkiinnon kohteina
ovat mm. tunnetiedon hyödyntäminen tietokonevälitteisessä
vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, terveyspalveluissa ja
digitaalisessa markkinoinnissa.
Hyvä esimerkki tämän päivän tunnetekoälyn hyödyntämisestä
on ammattikorkeakoulu Haaga-Heliaan opetuskäyttöön hankittu
myyntilaboratorio, joka perustuu MIT-yliopiston spin-off yrityksen Affectivan kehittämään tunneanalyysiohjelmistoon (Mielonen, 2018). Se tarkkaillee kasvoilta yli kolmenkymmenen kohdan liikkeitä, ilmeisesti Paul Ekmanin määrittelemiä toimintoyksiköitä (action units) käyttäen. Järjestelmä on opetettu yli seitsemällä miljoonalla kasvolla. Se luokittelee henkilön kasvot mitatun tiedon perusteella johonkin seitsemästä perusilmeestä.
Haaga-Helian järjestelmä kertoo miten asiakkaat reagoivat myyjään ja tavoitteena on tätä kautta saada myyjät muuttamaan käytöstään asiakkaan tunnetilan perusteella.
Tunnetekoälyä on mahdollista käyttää monella tavalla tietokoneavusteisessa opetuksessa. Esimerkiksi mikäli opetettava asia
ei ole mennyt perille tai oppilas ei ole riittävän tarkkaavainen,
näkyy se helposti oppilaan ilmeistä ja tunnetilan muutoksista.
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Laaja-alaisemmin tunnetekoälyä voidaan hyödyntää tietokonetuettua oppimista tutkivan Oulun yliopiston professorin Sanna
Järvelän mukaan tulevaisuuden digitaalisissa oppimisympäristöissä, joiden pitäisi ymmärtää oppilaiden tavoitteita, arvioida
suorituskykyä ja tarjota aktiivista opastusta, jotta kukin oppilas
voi saavuttaa oppimistavoitteensa parhaalla mahdollisella tavalla luonnollisessa vuorovaikutuksessa koneen kanssa.
Erityisesti perusopetus - esikoulusta yliopistoon saakka - ja elinikäinen oppiminen ovat tulleet kasvavassa määrin tärkeiksi opetus- ja oppimisympäristöiksi. Perusongelmana nykyisissä teknologia-avusteisissa ja/tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä on
Järvelän mukaan se, että niiden kautta ei saada samanlaista sosiaalista ja emotionaalista läsnäoloa, kuin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Tunnetekoälyllä tätä asiaa voidaan
merkittävästi parantaa ja tehdä näkymättömissä olevia tunteisiin
ja kognitiivisiin oppimisprosesseihin liittyviä asioita näkyviksi.
Tunteiden tulkinnalla on merkitystä myös kulttuurien välisessä
viestinnässä. Tottumattomien eurooppalaisten on monesti vaikea
päätellä aasialaisten kasvojen kertomaa ja toisin päin. Tällöin
tunnetekoäly voi tukea molempia osapuolia arvioiden teossa.
Sanattoman viestinnän puuttuminen ihmisten kanssa kommunikoitaessa on merkittävä ongelma näkövammaiselle. Konenäkö
voi auttaa häntä tunnistamaan kohteita ja ihmisiä ympäristössään. Keskustelukumppanin emootiotilan tunnistaminen olisi
erittäin tärkeää luonnollisessa vuorovaikutuksessa. Osin 8.2 kaltaiset älylasit voisit olla apu tähän. Emootiotila voidaan välittää
näkövammaiselle äänisignaalien, keinotekoisen puheen tai kehoon asennettavien tuntopalautteiden avulla.
Tunteilla on myös merkitystä terveyteemme. Hyvin vahvat negatiiviset tai positiiviset tunneryöpyt voivat saada aikaan sydänkohtauksen tai aivoverenvuodon. Depressio ja muunlaiset pitkäaikaiset negatiiviset emootiotilat voivat kasvattaa sydäntauti- ja
diabetesriskiä. Toisaalta pitkäkestoisella positiivisella tunnetilalla tiedetään olevan myönteinen vaikutus psykologisiin ja somaattisiin, elimellisiin sairauksiin.
Terveydenhoitoon ja lääketieteeseen liittyen tunnetekoäly voi
auttaa seuraamaan henkistä tilaamme, tunnistamaan kiputiloja
tai jopa auttaa tekemään ennakoivaa Parkinsonin taudin tai sepelvaltimosairauksien diagnoosia. Tunnetietoa on mahdollista
hyödyntää myös esimerkiksi masennuksen, autismin, traumaperäisen stressihäiriön sekä kaksisuuntaisen mielenhäiriön tutkimuksessa ja terapiassa.
Ihmisten kasvoista on mahdollista nähdä konenäön avulla jopa
30 lääketieteellisesti relevanttia oiretta, kuten saada vihjeitä tuskasta tai mielentiloista (väsymys, depressio, ahdistus, henkinen
kuorma, stressi yms.) tai ilmaista muutoksia ja epäsymmetriaa
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kasvoissa, esimerkiksi aivoverenvuodon alkaessa (Thevenot ja
muut, 2018).
Fysiologista signaaleja mittaavien sensoreiden dataa yhdistämällä on mahdollista kehittää nykyistä parempia esimerkiksi
ranteessa kannettavia laitteistoja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin jatkuvaan monitorointiin. Konenäköä hyödyntäviä älylaseja käyttämällä lääkäri voisi saada potilaan kasvoista hyödyllistä tietoa diagnoosiaan varten.
Emootiot kertovat myös, milloin ihminen on väsynyt, turhautunut tai hermostunut autoa ajaessaan - tai milloin hän on asianmukaisen valppaana. Tällaisen tiedon ilmaiseminen on alkanut
kiinnostaa kasvavassa määrin autojen valmistajia sekä liikenneturvallisuuden että auton ohjaajan käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Esimerkkinä suuresta tarpeesta on vuoden 2018 loppukesällä tapahtunut Kuopion bussionnettomuus, jossa kuljettajan
ajokunnon muutoksen havaitseminen ja siitä hälyttäminen riittävän ajoissa olisi saattanut estää onnettomuuden.
Tärkeitä potentiaalisia sovellusaloja emootioiden tunnistukselle
ovat ihmisten käyttäytymisen ja ilmeiden analysointi lentokenttien turvatarkastuksissa sekä valheiden paljastaminen kuulusteluissa. Konenäön etuna on se, että kuulusteltavaan ei tarvitse
asentaa mitään mittauslaitteistoja, jotka voisivat muuttaa hänen
käyttäytymistään. Koneellinen valheenpaljastaminen on kuitenkin hyvin vaikea tehtävä, eikä sitä pystytä pelkän havaintotiedon
perusteella luotettavasti tekemään. Emootiotilan analysointi
saattaa olla hyödyllistä myös esimerkiksi työhaastatteluissa
(kuva 9.3) tai sellaiseen valmistautuessa.

Kuva 9.3. Emootiot työhaastattelussa. (© 123RF)
Asiakasprofilointi ja käyttäjäkokemusten analysointi ovat tärkeitä kaupallisia sovellusaloja. Kasvonilmeet kertovat siitä miten kiinnostuneita asiakkaat näyttävät olevan tietyistä tuotteista
tms. Tämän tyyppiset sovellukset yleistynevät ensimmäisten
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joukossa, sillä niissä ei yleensä vaadita erittäin suurta tarkkuutta
ja sovelluksen kaupallinen merkitys voi olla hyvin suuri.
Tunteilla varustetut lelut ovat paljon luonnollisempia leikkikavereita lapsille kuin tunteettomat. Yksikertaisia lapsen ilmeitä
tunnistavia leluja on jo olemassa tai kehitteillä (Web-Toys).
Emootiotilan tunnistava nukke pystyisi paljon paremmin ”kommunikoimaan” lapsen kanssa. Kommunikointi lelurobottien
kanssa olisi paljon luontevampaa, samaan tyyliin kuten aikaisemmin mainituissa muissakin ihminen-kone -liitynnöissä.
Emootioiden tunnistusta voidaan käyttää myös opettamaan lapsille valppaana pysymistä ja yleisemminkin tunteiden ja empatian käyttämistä vuorovaikutuksessaan.
Tunteita voidaan hyödyntää myös peliteollisuudessa. Affectivayritys on esitellyt emootiotilan hyödyntämiseen liittyviä ominaisuuksia Nevermind-videopeliin (Web-Affectiva). Järjestelmä
tunnistaa pelaajan emootiotilan ja muuttaa toimintaansa ja käyttäjän kokemusta sen mukaisesti. Esimerkiksi jos pelaaja on stressaantunut, pelimaailma muuttuu synkemmäksi ja vääristyneemmäksi, mutta rauhoittuu stressin vähetessä.
Nevermind käyttää analyysissään multimodaalista tietoa, jota
saadaan sykkeenmittauslaitteelta, Apple-kellosta ja silmänliikkeiden mittauslaitteesta, sekä viimeisimmässä versiossa Affectivan emootioiden tunnistusohjelmistoa, joka analysoi pelaajien
toimintoja heidän web-kameroidensa tuottamasta videodatasta.
9.4

Kasvonilmeet emootioiden tunnistuksessa

Charles Darwin tutki ensimmäisenä kasvonilmeitä ja niiden suhdetta emootioihin, ja päätyi vuonna 1872 julkaistussa kirjassaan
“The Expression of Emotions in Man and Animals” siihen, että
ilmeet voidaan kuvata diskreetteinä tunnetilaluokkina (Ekman,
2009). Lisäksi se joukko ilmeitä ja henkilöitä, joita hän oli tarkkaillut ja tutkinut, oli universaaleja eli henkilöstä riippumattomia.
Kasvojen kuusi yleisintä ilmettä ovat ilo (happy), suru (sad),
inho (disgust), viha (angry), pelko (fear) ja yllätys (surprise).
Myös halveksunta (contempt) luetaan usein perusilmeisiin. Lisäksi kasvot voivat näyttää ilmeettömiltä eli neutraaleilta. Sovelluksesta riippuen voi olla myös muita kiinnostavia ilmeitä,
esimerkiksi ylimielisyys, väsymys autoa ajaessa, tuska kipua koettaessa tai hermostuneisuus jännitettäessä jotakin.
Tämä lähestymistapa perustuu siihen, että emootiot kuvitellaan
Darwinin esittämään tapaan erillisiksi luokiksi johtuen niiden
perustaltaan erilaisista rakenteista. Kuvassa 9.4 on laajalti käytetystä Cohn-Kanade tietokannasta otettuja esimerkkejä seitsemästä yleisesti käytetystä perusilmeestä ja neutraalista ilmeestä.
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Kuva 9.4. Perusilmeitä: inho, yllätys, suru, viha, pelko, ilo, halveksunta ja neutraali.
Ilmeet syntyvät kasvojen lihasten liikkeistä, joita kuvaamaan on
kehitetty toimintojen koodausjärjestelmä (Facial Action Coding
System, FACS). Se kuvaa kasvon lihasten liikkeitä erilaisten ilmeiden tuottamiseksi (Ekman & Friesen, 1978). Kuvassa 9.5 on
esimerkkejä toimintoyksiköistä (Martinez ja muut, 2017).

Kuva 9.5. Esimerkkejä toimintoyksiköistä. (© IEEE)
© [2017] IEEE. Reprinted, with permission, from [Martinez B, Valstar MF,
Jiang B & Pantic M (2017) Automatic analysis of facial actions: A survey.
IEEE Transactions on Affective Computing]

Perusyksikkönä on Action Unit (AU), suomennettuna toimintoyksikkö. FACS, jonka viimeisin versio on kehitetty psykologi
Paul Ekmanin työryhmän toimesta vuonna 2002, on yleisesti
käytetty standardi emootioita kuvaavien ilmeiden luokittelemiseksi (Ekman ja muut, 2002). Sitä käytetään sekä konenäössä
että psykologisessa tutkimuksessa ja kasvojen animoinnissa.
FACS-koodauksen etuna on, että niitä käyttäen voidaan kuvata
kasvojen lihasten liikkeet valtaosalle mahdollisista ilmeistä.
Suurena haasteena konenäön kannalta on pystyä ilmaisemaan eri
toimintoyksiköt automaattisesti riittävän luotettavasti.
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Laboratorio-olosuhteissa on päästy varsin hyviin tuloksiin
useimmille niistä, mutta ongelma vaikeutuu huomattavasti luonnollisissa olosuhteissa valaistuksen vaihdellessa, pään asennon
muuttuessa, kuvan resoluution huonotessa yms.
Kuvassa 9.6 on näytetään, miten ilmeet ”ilo” ja ”viha” voivat
koostua eri toimintoyksiköiden liikkeiden yhteisvaikutuksena.
Näissä esimerkeissä esiintyy kaksi Konenäön ja signaalianalyysin keskuksen emootiotekoälyn tutkijaa.

Kuva 9.6. Ilmeiden ”ilo” ja ”viha” synty liikeyhdistelminä. (©
Henglin Shi ja Zitong Yu)
Toinen tapa kuvata emootioita on ryhmitettynä dimensioiden
mukaan. Paljon käytetty kaksiulotteinen malli olettaa, että on
aina olemassa aktivaatiotilaa (arousal) ja tunnearvoa (valence)
kuvaavat arvot, jotka liittyvät eri tunnetiloihin kuvan 9.7 esittämällä tavalla. Esimerkiksi onnellinen emootio näkyy sekä positiivisena aktivaatiotilana että tunnearvona.

Kuva 9.7. Kaksiulotteinen emootiomalli.
Tunnearvon löytäminen luotettavasti on paljon helpompaa kuin
aktivaatiotilan, niinpä usein käytetään vain sitä, jakaen tunteet
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esimerkiksi oikealla oleviin positiivisiin (kuten onnellisuus, rauhallisuus), vasemmalla oleviin negatiivisiin (viha, suru, hermostuneisuus) ja keskellä olevaan lähes ilmeettömään eli neutraaliin.
Kasvonilmeet voidaan jakaa myös kahteen pääluokkaan niiden
nopeuden ja voimakkuuden perusteella:
1) Makroilmeet ovat useimmiten selvästi näkyviä ja kestoltaan
luokkaa 0,5-5 sekuntia ja
2) Mikroilmeet hyvin nopeita (0,03-0,5 sekuntia) ja voimakkuudeltaan pieniä.
Makroilmeet ovat tahdosta riippuvaisia ilmeitä, eli voimme
vaikka teeskennellä hymyä tai muita ilmeitä. Mikroilmeet sen
sijaan ovat tahdosta riippumattomia. Kuvassa 9.8 vaaka-akseli
kuvaa ilmeen kestoaikaa ja pystyakseli voimakkuutta.

Kuva 9.8. Mikroilmeet ja makroilmeet. (© CMVS)
Lisäksi ollaan usein kiinnostuneita siitä millaisista ja minkä kestoisista vaiheista yksittäiset ilmeet tai niiden toimintoyksiköt
koostuvat. Esimerkiksi alkuvaiheessa (onset) ilme voi muuttua
neutraalista kohti hymyä, huipulla (peak) hymy on maksimissaan ja loppuvaiheessa ilme palaa taas neutraaliksi.
9.5

Mikroilmeet ja niiden tunnistaminen

Mikroilmeet ovat hyvin nopeita tiedostamattomia kasvojen liikkeitä, jotka paljastavat myös sellaisia tunnetiloja, joita henkilö ei
halua ilmaista (kuva 9.9). Kuten edellä mainittiin, tavallisista ilmeistä mikroilmeet voi erottaa nopeuden ohella myös siitä, että
ne ovat samalla myös voimakkuudeltaan hyvin vähäisiä. Mikroilme voi olla myös toispuoleinen siten, että se alkaa hitaammin, mutta loppuu hyvin nopeasti, koska koko ilme ei ehdi tulla
kasvoille.
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Kuva 9.9. Mikroilmeet esiintyvät yleensä silmien ja suun alueilla. (© Jukka Kontinen).
Tutkija Xiaobai Lin arvion mukaan (STT 14.10.2017) esimerkiksi iloisessa normaalissa tunteessa suupielet nousevat selvästi,
mutta mikroilmeessä saattaa vain toinen nousta vähän, joskus
molemmat. Negatiivista tunnetta vastaavassa mikroilmeessä
kulmakarvojen sisänurkat painuvat pieneksi ajaksi alaspäin, ja
yllättyneillä kasvoilla molemmat kulmakarvat tai vain toinen voi
nousta hieman. Tämä tulkinta ei ole aivan kiistaton, sillä yksikäsitteistä tietoa mikroilmeiden esiintymistavoista ei ole tiedossa.
Mikroilmeitä voi tapahtua esimerkiksi valehdeltaessa rajavalvonnan yhteydessä tai poliisikuulusteluissa, piiloteltaessa omaa
mielipidettä liikeneuvotteluissa, tietokoneavusteisessa opetuksessa silloin kun oppilas ei ole ymmärtänyt opetettua asiaa,
eräissä psykiatrisissa sairauksissa tai pokerinpeluussa. Niiden
näkeminen ihmissilmin on hyvin vaikeaa. On todettu, että harjaantunutkin ihminen pystyy tunnistamaan vain alle 50% mikroilmeistä.
Vuonna 1966 tutkijat Ernest Haggard ja Kenneth Isaacs havaitsivat ensimmäisinä tällaisia ilmeitä tutkiessaan filmejä terapiassa olevista aviopareista, huomaten, että nämä nopeat ilmeet
(”micromomentary expressions”) välähtävät niin nopeasti, että
niitä on vaikea nähdä muuten kuin hidastetusta filmistä (Li ja
muut, 2018).
Tällaiset ilmeet tulivat myöhemmin tutuiksi psykologi Paul Ekmanin työstä, ja hän nimesi ne myös mikroilmeiksi (micro-expression). Erityisesti huomiota herätti tapaus, jossa Ekman oli
tutkimassa kollegansa kanssa eräästä psykiatrisesta potilaasta
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otettua videofilmiä. Myöhemmin potilas tunnusti, että hän oli ollut aikeissa tehdä itsemurhan, vaikka hän näytti olevan onnellinen videolla koko ajan. Kuitenkin kun videota tutkittiin kuva
kuvalta tarkemmin, löydettiin kasvoilta piilotettu ahdistus, joka
kesti vai kahden peräkkäisen kuvan ajan (1/12 s).
Mikroilmeet sotketaan julkisuudessa usein muihin nopeisiin ilmeisiin, sillä niillä on ilmeisen hyvä ”markkina-arvo”. On jopa
markkinoitu Suomessakin pääosin mikroilmeisiin perustuvaa ihmisen persoonallisuustestiä. Sitä käsittelevässä Helsingin Sanomien artikkelissa todettiin kuitenkin, että kyseiset ilmeet eivät
voineet olla oikeita mikroilmeitä, eikä ihmisen persoonallisuutta
ole mahdollista määrittää pääosin kasvoista otettujen videoiden
avulla (Tiainen, 2018). Yhtenä syynä markkina-arvoon lienee
vuosina 2009-2011 esitetty televisiosarja Paljastavat valheet
(Lie to me), jossa päähenkilö oli maailman parhaita valheenpaljastusasiantuntijoita ja pystyi mm. analysoimaan mikroilmeitä.
Yli 40-vuotisella käytännön kokemuksellaan ihmisen sanattoman viestinnän tulkinnasta Joe Navarro (Navarro, 2011) on kuitenkin varoittanut antamasta mikroilmeille liian suurta merkitystä. Esimerkiksi valehtelemista ei voida paljastaa pelkästään
mikroilmeiden eikä muunkaan yksittäisen käyttäytymisen perusteella. On olemassa indikaattoreita stressin, psykologisen vaivautuneisuuden, ahdistuksen, vastenmielisyyden tai jännittyneisyyden ilmaisuun - mutta ei valehtelemiseen. Hänen mielestään
pitäisi yleisemminkin kiinnittää enemmän huomiota kaikkeen
siihen, mitä ihmisen keho kommunikoi, ei pelkästään kasvoihin
ja mikroilmeisiin.
Yhdysvalloissa on TSA:n toimesta useilla lentokentillä matkustajien käyttäytymisen tarkasteluun (mukaanluettuna mikroilmeet) harjaantuneita henkilöitä. Tämän vuonna 2007 aloitetun
SPOT-ohjelman (Screening Passengers by Observation Techniques) tarkoituksena on nähdä, onko matkustajien joukossa potentiaalisia terroristeja.
Äskettäin julki vuotaneiden tietojen mukaan tulos on kuitenkin
ollut varsin huono, tehdyssä tarkastelussa on 30 000:sta tarkastuspisteessä olevasta matkustajasta vain 1% oli pidätetty, ja nekin tapaukset ovat liittyneet huumeiden käyttöön tai ilmoittamattomien matkatavaroiden tuontiin. Yhtään terroristia ei ole löydetty! (Web-TSA)
Mikroilmeiden havaitsemista parantamaan on kehitetty opetustyökaluja, mm. Paul Ekmanin toimesta. Suomessakin lienee harkittu mikroilmeiden ja muun käyttäytymisen tarkkailua rajavalvonnassa, sillä mentalisti, taikuri ja kouluttaja Jose Ahonen kertoo käyneensä kouluttamassa Finavian turvatarkastajia (Myynti
& Markkinointi, 8.6.2016). Hänen mukaansa mikroilmeiden
tunnistaminen on hyödyllistä myös neuvotteluissa, myyntitilanteissa tai rekrytointihaastatteluissa. Kyseisessä artikkelissa viitataan myös kuuluisaan Bill Clintonin väittämään, että hänellä ei
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ollut seksisuhdetta Monica Lewinskyyn. Poistuessaan kameran
edestä Clintonin suupielessä väitetään olevan ylimielisyyteen
viittaava mikroilme, mikä paljasti hänen valehtelevan. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Ahonen kertoo, että seuratessaan
keskusteluohjelmia mikroilmeiden löytämisen oppimiseksi hän
pitää erityisen kiinnostavina ristiriitoja puheen, ilmeiden ja eleiden välillä.
Toinen mikroilmeiden etsimiseen erikoistunut suomalainen
mentalisti on Pete Poskiparta. Ylen uutisiin liittyvässä artikkelissa (https://yle.fi/uutiset/3-9912709, 12.11.2017) hän kertoo,
että erityisen hyviä mikroilmeiden lukijoita ovat esimerkiksi monet autokauppiaat. Nopeasti vilahteleva ylimielisyyden ilme, ns.
toispuolinen hymy, voi tarkoittaa sitä, että ostaja on tarjonnut liikaa ja luvassa on myyjän kannalta erittäin hyvä kauppa. Valehtelijan mikroilmeeseen hän sanoo kuuluvan ylimielisyyden ja itsetyytyväisyyden ilmeen, eli kyseisen henkilön kasvoilla vilahtaa toispuolinen hymy heti valehtelun jälkeen.
Aivoissa kasvonilmeiden synnyttämiseen osallistuu professori
Matsumoton mukaan kaksi eri puolilta aivoja lähtevää hermorataa (Matsumoto & Hwang, 2011). Pyramidaalinen rata ohjaa vapaaehtoisia kasvon liikkeitä, kun taas ekstrapyramidaalinen ohjaa tahdottomia emotionaalisia toimintoja. Kun ihmiset ovat
voimakkaita tunteita sisältävissä tilanteissa, mutta heidän on
kontrolloitava ilmeitään, molemmat em. radat aktivoituvat aiheuttaen kasvojen säätelyyn liittyvän ”kiistelyn”, joka sallii hetkellisen mikroilmeiden vuotamisen.
9.5.1

Automaattinen tunnistaminen

Mikroilmeiden automaattista reaaliajassa tapahtuvaa tunnistamista on pidetty pitkään liian vaikeana tehtävänä ilmeiden erittäin lyhyen keston ja vähäisen voimakkuuden takia. Ensimmäiset tutkimukset liittyivät näyteltyihin, ei todellisiin spontaaneihin ilmeisiin. Vuonna 2010 aloitimme ensimmäisinä maailmassa
tutkimaan luonnollisia eli spontaaneja mikroilmeitä ja vuonna
2011 julkaisimme tulokset alan kovatasoisimpiin kuuluvassa
konferenssissa (International Conference on Computer Vision)
(Pfister ja muut, 2011).
Tutkimusta varten piti luoda testitietokanta, koska tällaista tutkimusta ei ollut aikaisemmin tehty. Periaatteena SMIC-tietokantaa
(Spontaneous MICro-expression) luodessamme oli, että katsojille näytettiin voimakkaasti eri tunnetiloja synnyttäviä videonpätkiä ja katsojia pyydettiin pysymään liikkumattomina sekä pitämään kasvonsa ilmeettöminä.
Esimerkkejä näytetyistä videoista ovat Youtuben kissavideot
(iloinen mikroilme) sekä elokuvat Leijonakuningas (suru),
Hohto (pelko), Hellraiser (inho) ja Capricorn (yllättynyt) (Li ja
muut, 2018), (Tiainen, 2018). Nopealla 100 kuvaa sekunnissa
ottavalla kameralla otetuista videoista löydettiin kaikkiaan 164
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näytettä mikroilmeistä, jotka etsittiin laajasta videomateriaalista
käsityönä. Kuvassa 9.10 on periaate kehitetyn mikroilmeiden
tunnistusmenetelmän parannetusta versiosta (Li ja muut, 2018).

Kuva 9.10. Parannettu versio mikroilmeiden tunnistusmenetelmästä. (© IEEE)
© [2018] IEEE. Reprinted, with permission, from [Li X, Hong X, Moilanen
A, Huang X, Pfister T, Zhao G & Pietikäinen M (2018) Towards reading hidden emotions: A comparative study of spontaneous micro-expression spotting
and recognition methods. IEEE Transactions on Affective Computing]

Aluksi eri videoilta löydetyt kasvot kohdistetaan samaan paikkaan naaman alueelta löydettyjen maamerkkien avulla (face
alignment) ja sitten käytetään peräkkäisten kuvien liikettä hyödyntävää liikkeen vahvistusmenetelmää (motion magnification)
tuomaan yksityiskohdat paremmin esille. Tämän jälkeen synnytetään ylimääräisiä kuvia ajallisesti kahden peräkkäisen kuvan
välille interpolointimenetelmällä (temporal interpolation, TIM),
jotta piirteiden irrotusmenetelmälle saadaan useampia kuvia erittäin nopeiden mikroilmeiden kuvaamiseen ja kestoltaan eri pituiset ilmeet saadaan yhteismitallisiksi. Sitten ilmaistaan mikroilmettä kuvaavia piirteitä esimerkiksi LBP-TOP -menetelmällä (ks. osio 7.1). Luokittelualgoritmi käyttää laskettuja piirteitä tunnistamaan mikä mikroilme on kyseessä.
Mikroilmeiden löytämisen nopeuttamiseksi kehitettiin niiden
paikannusmenetelmä (spotting), joka etsii ennen edellä mainitun
menetelmän käyttöä videolta sellaisia kohtia, joissa tapahtuu
erittäin nopeita muutoksia peräkkäisten kuvien välillä. Nopeat
muutokset voivat johtua esimerkiksi mikroilmeistä tai silmänräpäyksistä. Paikannusmenetelmän avulla tarvitsee tehdä laskennallisesti paljon työläämpi ilmeiden tunnistaminen vain niissä
videokuvasekvenssin kohdissa, joissa saattaa olla mikroilme.
Mikroilmeitä on tutkittu viime aikoina monessa ryhmässä. Tähänastinen niiden tunnistamiseen liittyvä tutkimus on rajoittunut
pitkälti kontrolloituihin studio-olosuhteisiin, joissa valaistus on
suhteellisen vakio, kuvattavat henkilöt eivät liiku eivätkä puhu.
Syväoppimismenetelmien käyttöä mikroilmeiden yhteydessä on
tutkittu sekä omassa ryhmässämme että muualla. Hankaluutena
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on se, että opetusnäytteiden löytäminen riittävän kattavassa määrin on erittäin hankalaa ja vaatisi huomattavasti nykyistä laajempien testitietokantojen keräämistä ja annotointia.
9.6

Uhkakuvia ja käytännön ongelmia

Julkisuudessa esitetään usein uhkakuvia siitä, että teknologia
sallii kohta tunnetilan automaattisen tunnistamisen keneltä tahansa kadunihmiseltä – samaan tyyliin kuin kasvontunnistusta
voidaan jo nyt käyttää henkilöllisyyden tunnistamiseen. Tunteet
ovat kuitenkin paljon epämääräisempi käsite kuin henkilöllisyys,
eivätkä pelkät kasvokuvat riitä niiden tunnistamiseen.
Tunnetilan tunnistamiseen liittyy vielä monia käytännön ongelmia. Tällä hetkellä tarvitaan hyviä lähes suoraan edestä otettuja
kuvia kohtalaisella resoluutiolla. Tunneilmaisu on osittain kulttuuriin ja ehkä myös geneettiseen perimään liittyvää, mistä johtuen voi olla vaikea saavuttaa yleispätevää tulkintaa kunkin henkilön kasvoista ja puheesta mitatuille tunnepiirteille. Tämän ongelman hallinta tarkoittaa suurta psyko-fysiologisen tiedon hankintapanosta.
Aivan varmaa on, että vastakeinotkin ovat kehitteillä. Teknologia on aina ollut kilpajuoksua ja on varmasti tässäkin. Jos esimerkiksi videoneuvotteluissa on epäilyjä, että vastapuoli pyrkii
tulkitsemaan tunteita, niin esimerkiksi eräiden mobiililaitteiden
selfien ottoon tarjolla olevien reaaliaikaisten kaunistusalgoritmien kaltaisilla ratkaisuilla voitaneen tulevaisuudessa piilottaa
tunteita vastaanottajan tietämättä. Nyt videodekooderit piilottavat vastaanottovirheitä, joten miksei kohta kätketä tunnepuoltakin kuvista ja puheesta? Ja sydämen sykkeen ja hengitystaajuuden ilmaisua voidaan tuollaisissa tapauksissa merkittävästi vaikeuttaa jo aktiivisen valaistuksenkin avulla, kunhan tuollainen
fysiologisten piirteiden yms. analytiikka on lähetyspäässä.
Mutta johtaako tunneälyteknologia kasvotusten tapahtuvien tapaamisten suosimiseen ihan luottamussyistä? ”Kanavan” analysointi tai manipulointi ei silloin reaaliajassa onnistu ainakaan
teknisin keinoin.
Ja vielä: kaikella teknologialla on sekä positiiviset, että negatiiviset puolensa. Tarjoamalla ihmiselle jatkuva palaute tunnetiedosta, jota hän tietämättään välittää, eikö ihminen ole ehdollistettavissa harjoitusten kautta välttämään ainakin negatiivisten
tuntemusten välittämistä? Työpaikkahaastatteluissa tuollainen
voi olla hyväksi. Teknologia tullee tarjoamaan välineet tuollaiseen ehdollistamiseen, vaikkapa kertomalla esiintymistä harjoittelevalle ihmiselle tietämättään viestimistään tunteista.
9.7

Haasteita ja tulevaisuuden näkymiä

Tunnetekoälyn tutkimus on vielä pitkälti lapsenkengissä. Valtaosa tutkimuksesta ja myös emootioiden tunnistuksen perusteori-
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oista on tehty näytellyille, ei-luonnollisille ilmeille pienellä kohdejoukolla. Spontaanit luonnolliset ilmeet jokapäiväisessä elämässämme ovat hyvin vaihtelevia ja erilaisia. Parhaiten nykyteknologia sopiikin sellaisiin sovelluksiin, joissa emootioiden
tunnistustarkkuus ei ole kriittinen tekijä.
Asianyhteys eli konteksti vaikuttaa suuresti ilmeisiin. Olemmeko ilmehtiessämme häissä vai hautajaisissa, olemmeko lepotilassa vai harrastammeko jotakin liikuntaa, katsommeko lemmikkieläintä vai jotakin tylsempää? On myös todettu, että ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa kasvonilmeisiin. Erään laajalla väestöllä tehdyn tutkimuksen mukaan yhdysvaltalaiset hymyilevät
eniten, kiinalaiset ja japanilaiset vähiten (McDuff, 2018). Tämä
ei tarkoita, että amerikkalaiset ovat onnellisimpia.
Tulokseen uskotaan vaikuttavan ihmisten yksilöllisyyden aste ja
ennen kaikkea väestön heterogeenisuus. Monikulttuurisessa ympäristössä ihmiset joutuvat elehtimään enemmän saadakseen
viestinsä perille. Eikä hymy edes välttämättä tarkoita, että ihminen on onnellinen. Suomalaisetkin ovat hyvin vähäilmeisiä keskustellessaan, eteläeurooppalaiset ilmehtivät paljon ja käyttävät
eleitä. Sosiaaliset normit vaikuttavat myös tunteisiin. Naiset hymyilevät yleensä enemmän kuin miehet ja lapset ilmehtivät eri
tavalla kuin aikuiset. Aamulla ihmisten tunnetila on virkeimmillään ja laskee iltaa kohti.
Kaikki tämäntyyppiset tekijät vaikuttavat kasvonilmeisiin. Lisäksi useimmat nykyiset kasvonilmeiden analysointimenetelmät
toimivat moitteettomasti vain lähes edestäpäin otetuille videoille, pään asento ei saa vaihdella kovin paljon esimerkiksi puhuttaessa tai elehdittäessä, valaistus ei saa vaihdella paljon, eivätkä kasvot saa olla liikaa peitossa.
Tarvitaan vielä lisää tutkimusta luotettavaan toimintaan pääsemiseksi ilman edellisen kaltaisia rajoituksia (tätä kutsutaan termillä ”luonnollisessa ympäristössä”, ”in the wild”). Kasvonilmeiden tunnistaminen puheen aikana on myös ongelmallista, ja
tässä pitäisi pystyä hyödyntämään molempia yhdessä, sillä puhe
ja suunliikkeet sisältävät myös merkittävästi tietoa tunnetilasta.
Erityisen vaikeita nämä asiat ovat erittäin nopeiden ja vaikeasti
havaittavien mikroilmeiden tunnistukselle. Nykyiset menetelmät
toimivat hyvin vain lähes studio-olosuhteissa. Lisäksi nykyiset
testitietokannat (SMIC, CASME) on kuvattu tällaisissa olosuhteissa (Li ja muut, 2018). Tämä jarruttaa vaativiin olosuhteisiin
soveltuvien tunnistusmenetelmien kehittämistä. Toisaalta uusien
tietokantojen luonti on erittäin työlästä: mikroilmeitä esiintyy
harvoin ja niiden etsiminen videolta annotointia ja järjestelmän
opettamista varten on tehtävä pitkälti käsin.
Kasvonilmeet yksin eivät riitä useimpiin tunnetekoälyn sovelluksiin. Tarvitaan niiden lisäksi muita modaliteetteja, kuten
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eleet, kehon liikkeet, puhe ja katseen vaihtelut. Erilaiset fysiologiset signaalit antavat kehon sisäistä tietoa tunteista, kuten sydämen syke ja sykkeen vaihtelut, hengitystaajuus, aivosähkökäyrä (EEG), ihon johtavuus. Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa on puheen ja kielen rooli erityisen tärkeä.
Paremmat yhteydet ihmisen kognitiivisiin toimintoihin olisivat
myös tärkeitä. Ajattelumme on yhteydessä emootioihin. Futuristiselta tuntuvassa aivo-ajoneuvo -hankkeessaan (brain-to-vehicle) Nissan-yhtiö tutkii yksinkertaisen aivosähköpäähineen
(EEG) käyttöä kuljettajan ajotyyliin mukautumiseen ja ajoliikkeiden ennustamiseen (Thubron, 2018). Tarkoituksena on esimerkiksi ennustaa tarve jarruttamiseen tai kääntymiseen ja tehdä
toimenpide 0,2-0,5 sekuntia nopeammin kuin ajaja ehtii, ja näin
pienellä reaktionopeuden parantamisella estää vaaratilanteita.
Eri modaliteetteja yhdistämällä on mahdollista päästä parempiin
tuloksiin tunnetilan arvioinnissa. Kuvassa 9.11 (muokattu osittain lähteestä Vinciarelli ja muut, 2009, Fig. 1) on esimerkki eri
modaliteettien käytöstä. Oma tutkimusongelmansa on se, miten
usean modaliteetin tietoja voidaan parhaiten yhdistää ja oppia.

Kuva 9.11. Multimodaalinen emootioiden tunnistaminen.
© [2009] IEEE. Reprinted, with permission, from [Vinciarelli A, Salamin H
& Pantic M (2009). Social signal processing: Understanding social interactions through nonverbal behavior analysis. IEEE Conference on Computer
Vision and Pattern Recognition]

Esimerkkinä multimodaalisesta tunnistuksesta olemme tutkineet
kasvonilmeiden ja EEG-signaalien yhteiskäyttöä emootioiden
tunnistuksessa (valence/arousal) monilta osin lähes ilmeettömille MAHNOB-testitietokannan videoille (Huang ja muut,
2016). Yksittäisistä modaliteeteista EEG oli kasvojen vähäilmeisyyden takia selvästi parempi kuin kasvonilmeet, mutta nämä sopivasti yhdistettynä tulos edelleen parani - ollen selvästi parempi
kuin mihin ihminen pystyi näitä videoita arvioimaan.
Lisäksi tutkimme ihmisryhmän yhteisen ”keskimääräisen”
emootiotilan määrittämistä videolta yhdistämällä kunkin henkilön kasvonilmeistä saatua tietoa kehon yläosasta ja kuvatusta nä-
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kymästä saatuun tietoon (Huang ja muut, 2018). Tässäkin ongelmassa multimodaalinen data antoi selvästi parempia tuloksia
kuin yksittäisistä modaliteeteista saatu tieto.
Paras menestys emootioiden tunnistuksessa voidaan saada oppimalla, mikäli mahdollista, henkilökohtaiset emootiomallit kullekin henkilölle. Tämä vastaa samaa mikä oli tilanne pitkään paljon helpommassa ongelmassa eli puheentunnistuksessa. Puhujasta riippuvainen, eli kunkin henkilön puhenäytteillä erikseen
opetettu puheentunnistus on paljon helpompaa kuin puhujasta
riippumaton - ja vasta syväoppimisen ja massiivisen opetusdatan
tuomien merkittävien parannusten jälkeen myös puhujasta riippumaton tunnistaminen onnistuu nykyisin hyvin.
Eri henkilöiden tavat ilmaista emootioitaan vaihtelevat valtavasti, joten suurelle joukolle yhteistä mallia käyttämällä ei ole
mahdollista saavuttaa monien sovellusten kannalta riittävän hyviä tuloksia. Keskittymällä vain yhteen sovellukseen voidaan
tunnistusta parantaa. Tällainen on ollut itse asiassa tyypillistä
useimmille konenäkösovelluksille. Tietyssä sovelluksessa voidaan yleensä kuvausympäristön vaihteluja pienentää, kerätä sovelluskohtainen testiaineisto mahdollisimman laajalla ihmisjoukolla, ja näillä keinoilla helpottaa analyysiä riittävän hyvään luotettavuuteen pääsemiseksi.
9.8
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10 Uhkaako supertekoäly?
10.1 Supertekoäly ja tekoälyn riskit
Superälykkyydellä tarkoitetaan kuvitteellista ”agenttia”, joka
ylittää terävimpien ja lahjakkaimpien ihmisten älyn (kuva 10.1).
Se voi syntyä ns. älykkyyden räjähdyksen tai sitä vastaavan teknologisen singulariteetin yhteydessä. Tuolloin älykkyyden kehitys nopeutuu ihmisen ymmärryksen ulottumattomiin
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Teknologinen_singulariteetti ).
Jotkut tutkijat uskovat, että singulariteetti seuraa pian sen jälkeen
kun yleinen, ihmisälyä muistuttava tekoäly on kehitetty ja tämä
puolestaan kehittää uusia tekoälyratkaisuja. Asian esittäjästä
riippuen tämän edellytyksiksi on katsottu usein jokin seuraavista, niiden kombinaatio tai ne kaikki:
1.

2.

3.

4.

Riittävän nopeat tietokoneet, jolloin viimeistään kvanttitietokoneiden voidaan odottaa mahdollistavan teknologisen
singulariteetin. Tämä ajattelu oli vallalla, kun tekoäly nähtiin pääasiassa kombinatorisena hakuongelmana, eikä tämä
oletus ole nykyisinkään harvinainen. Keskeinen peruste on
aivojen valtava rinnakkainen prosessointikapasiteetti.
Riittävä tietokoneiden muistikapasiteetti, jolloin singulariteetti tapahtuu, kun riittävä määrä neuroneita pystytään toteuttamaan. Kiistanalaista on, tarvitaanko miljardi, sata miljardia. kuten ihmisen keskushermostossa, vai yli tuhansia
miljardeja neuroneita. Samalla olisi toki toteutettava aistit
neuroneineen ja motoriset kyvyt, jotta tekoäly kykenisi
omaehtoiseen tiedon ja kokemusten hankintaan.
Dataa ja tietämystä on kerätty riittävästi, jonka jälkeen tekoäly lähtee itsenäisesti oppimaan lisää. Tämän suunnan ajattelua edustaa valtaisaa arkielämän sääntökantaa keräävä
Cyc -hanke (https://en.wikipedia.org/wiki/Cyc), joka on ollut tekoälyn historian pitkäkestoisin.
Tekoälyn teoriassa saavutetaan merkittäviä läpimurtoja,
mitä varten tutkijoita ja kehittäjiä on oltava riittävästi asian
kimpussa. Tämä on päättäjien vierastama “antakaa meille
riittävästi rahaa” -perustelu. Haasteena on, että tutkimuksessa olisi selvitettävä erilaisia menettelyjä. Nykyinen valtavirta on tutkia syvien konvoluutioneuroverkkojen mahdollisuuksia, missä umpikujien kohtaaminen voi johtaa rahoittajien pettymyksiin ylimitoitettuihin lupauksiin ja tutkimuksen ”takatalveen”.

Professori Nick Bostrom Oxfordin yliopistosta (Wiki-Boström)
on kirjoittanut bestseller kirjan superälystä, nimeltään ”Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies” (Bostrom, 2014). Kirjassaan hän haluaa korvata sci-fi -tyyppisen singulariteetti -termin
älykkyyden räjähtämisellä.
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Kuva 10.1. Minäkö joskus superälykäs? (© 123RF)
Molemmat tarkoittavat kuitenkin sitä ylityskohtaa, jonka jälkeen
yhteiskuntaa ei voida enää tunnistaa entisekseen ylivoimaisen
koneälyn johdosta. Bostrom, samoin kuin aikaisemmat singulariteetin ennustajat, etunenässä kirjailija, yrittäjä, tieteilijä ja futuristi sekä Googlen teknillisenä johtajana toiminut Raymond
Kurzweil (Wiki-Kurz) ja matemaatikko, tietotekniikan asiantuntija ja tieteiskirjailija Vernor Vinge (Wiki-Vinge), näkevät ihmiskunnan kohtalon olevan ihmistä älykkäämpien koneiden käsissä.
Yhtenä keskeisenä perusteluna ennustuksille on ollut tietokoneen komponenttien ja tietokonejärjestelmien nopea kehitys.
Biologiset neuronit toimivat korkeintaan 200 Hz nopeudella,
valtavasti hitaammin kuin modernit mikrotietokoneet, puhumattakaan moderneista supertietokoneista. Lisäksi ihmisen neuronit
lähettävät impulssimaisia signaaleja maksimissaan nopeudella
120 metriä sekunnissa, kun taas elektroniset järjestelmät voivat
kommunikoida optisesti valon nopeudella.
Tietokoneiden muistia ja laskentakapasiteettia voidaan jatkuvasti lisätä tekniikan kehittymisen myötä. Viimeistään kehitteillä
olevien kvanttitietokoneiden uskotaan johtavan supertekoälyn
syntyyn. Tosin supertekoälyn ohella myös kvanttitietokoneiden
käytäntöön tuloon liittyy vahvoja epäilyjä (Dyakonov, 2018).
Usko supertekoälyyn on voimistunut viimeaikaisen koneoppimisen kehittymisen myötä. Massiivista dataa käyttävät syväneuroverkot ovat päässeet monissa tehtävissä parempiin tuloksiin kuin
ihmiset, kuten luvuissa 4-5 esitettiin.
Tekoälyn riskeistä on käyty viime aikoina paljon keskusteluja –
lähtien fyysikko Stephen Hawkingin ja yrittäjä Elon Muskin
maalaamista uhkakuvista. Myöskin Bill Gates on ollut huolissaan superälyn tulosta.
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Edesmennyt Stephen Hawking on ollut sitä mieltä (2017), että
tekoäly voi korvata ihmiset sen jälkeen, kun joku kehittää teknologian, joka pystyy jatkuvasti parantamaan itseään. Tuloksena
on uudenlainen elämä. Hän on väittänyt, että tekoäly voisi olla
jopa pahinta, mitä sivilisaatiollemme on tapahtunut sen koko historian aikana, jollemme opi miten valmistautua siihen ja välttää
potentiaaliset riskit.
Tekoäly voisi tuoda uhkia, kuten tehokkaita autonomisia aseita
tai uusia tapoja harvoille sortaa monia. Se voisi tuoda suuren häiriön talouteemme. Tämän estämiseksi pitäisi tekoälyn luojilta
vaatia ”parhaita käytäntöjä ja tehokasta hallinnointia”.
Elon Musk on väittänyt (2018), että tekoäly on vaarallisempi
kuin ydinaseet, ja että pitäisi olla valvova elin katsomassa superälyn kehittämisen perään. Aikaisemmin hän on myös väittänyt,
että tekoäly on paljon vaarallisempi kuin Pohjois-Korea, ja että
alan kehitystä pitäisi valvoa.
Tämän kirjan kirjoittajat epäilevät, että tekoälyn suurimmat riskit kulminoituvat ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamisen
kautta. Tekoälymenetelmiä hyödyntävän sosiaalisen median
kautta tapahtuvan manipulaation tehosta on jo näyttöä.
10.2 Nykyisellä tekoälyllä huomattavia rajoituksia
On kuitenkin huomattava, että useimmat voimakkaimmat kriitikot eivät ole tekoälyn tutkijoita, eli he eivät ole välttämättä täysin
perillä siitä miten vaikeaa etenkin vahvan tekoälyn kehittäminen
todellisuudessa on.
Vuonna 1956 ennustettiin, että 25 vuoden kuluttua ihmiset voivat keskittyä vapaa-ajan toimintoihin, koska koneet tekevät suuren osan töistä. Älykkäiden koneiden kehittäminen on kuitenkin
osoittautunut paljon vaikeammaksi kuin luultiin: menestystä on
saavutettu vain tarkkaan rajatuissa tehtävissä, eli ns. heikossa tekoälyssä - suuren tutkimus- ja kehityspanostuksen kautta. Ihmisen kaltaista yleisälykkyyttä omaavien järjestelmien kehittäminen on useimpien tutkijoiden mielestä mahdotonta.
Eräät tekoälyn kriitikot, etunenässä professori Hubert Dreyfus,
päätyivät jo 1970-luvulla siihen, että koneälyä on yleensäkin
mahdotonta kehittää. Ihmisen päättely perustuu suurelta osin intuitioon: asioiden selittämättömään oivaltamiseen, jollaisen koodaaminen tietokoneohjelmaksi on liian vaikea tehtävä. Koneen
on vaikea selviytyä tehtävistä, joissa vaaditaan luovuutta, laajaa
yleistietämystä tai esteettistä arviointia, tietoisuutta, syy-seuraussuhteiden arviointia, tunteita.
Yksi tekoälytutkimuksen pioneereista (liittyen luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja tapauskohtaiseen päättelyyn), professori
Roger Schank oli lokakuussa 2018 sitä mieltä, että tälläkään hetkellä ei ole tekoälyä vielä edes olemassa. Viime aikoina saavutettu kehitys on hänen mielessään ainoastaan nopeaa laskentaa
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(CNN:n haastattelu 18.10. 2018). Vasta sitten, kun kone pystyy
keskustelemaan ihmisten kanssa samalla tavalla kuin hän keskusteli toimittajan kanssa, voidaan puhua tekoälystä. Eli hänen
mielestään vasta ns. vahva tekoäly on oikeaa tekoälyä.
Samaa mieltä on ollut Helsingin Sanomien mukaan (Paukku,
2017) myös toinen tekoälyn pioneeri, pitkään MIT:n tekoälylaboratorion johtajana toiminut Patrick Henry Winston (19432019). ”Kun ihmiset puhuvat tekoälystä, he itse asiassa puhuvat
tietokoneen raa’asta laskentavoimasta. Kone ei ole älykäs, jos
se näyttää älykkäältä. Tekoälyn sijasta pitäisi puhua tempuista,
joita tietokoneella voi tehdä.”
Todennäköisyyksiin perustuvan tekoälyn pioneeri ja kausaliteettien eli syy-seuraussuhteiden tutkimuksen uranuurtaja, tietojenkäsittelyalan Nobel-palkintona pidettävän Turingin palkinnon
vuonna 2011 saanut Judea Pearl on sitä mieltä, että nykyhetken
tekoäly on vain terästetty versio siitä, mitä koneet pystyivät tekemään jo sukupolvi sitten, eli löytämään piilossa olevia säännöllisyyksiä suuresta datamäärästä (Hartnett, 2018).
”Kaikki syväoppimisen vakuuttavat saavutukset summautuvat
vain käyrän sovitukseen.”, Pearl on todennut. Hän on kuitenkin
ollut vaikuttunut, miten suuri määrä ongelmia on voitu ratkaista
pelkästään sovittamalla käyriä dataan.
Ihmisen aivoissa tiedetään olevan noin 1011 (= 100 miljardia)
neuronia. Kukin näistä voi kytkeytyä jopa 10 000 muuhun neuroniin, kuljettaen viestejä jopa 1015 synaptisen liitynnän kautta,
ks. http://www.human-memory.net/brain_neurons.html.
Yksi avaintekijä aivojen verrattomaan suorituskykyyn on niiden
massiivinen tiedon rinnakkaiskäsittely pienellä tehon kulutuksella (Dicarld, 2018). Keskimääräinen aikuisen ihmisen tehon
kulutus on noin 100 wattia ja aivojen osuus tästä noin 20% eli
20 wattia. IBM:n Watson tietokone, joka voitti ihmisen Jeopardy
-tietokilpailussa eli hyvin rajatussa ongelmassa, vaati 20 000
wattia.
Aivojen suorituskykyyn pääseminen ihmisen älyä kokonaisuudessaan vastaavissa tehtävissä samalla tehonkäytöllä edellyttäisi, että pystyisimme riittävän hyvin matkimaan aivojen rakennetta takaisinmallinnuksella ns. käänteisen insinöörityön kautta
(reverse engineering). Tällaisen tietokoneen kehittäminen on
kaukana tulevaisuudessa, jos se yleensä on mahdollista.
Nimittäin muualla ihmisen kehossa on aivoihin verrattuna moninkertainen määrä neuroneita (kuva 10.2) aisteissa ja välittämässä kehon sisäisiä signaaleja. Tämä kyseenalaistaa ajatukset
supertekoälyn luomisesta tai syntymisestä pelkästään keskushermoston varaan. Miten luodaan kokonaisuus, joka kykenee toimimaan ympäristössään?
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Kuva 10.2. Ihmisen hermosto. (© 123RF).
Tämän hetken tekoälyhuuma perustuu pääosin yhteen algoritmiin, eli syväoppimiseen (osio 4.5) ja sen muunnelmiin. Kuvassa 10.3. on esimerkki tyypillisestä syväoppivasta konvoluutioneuroverkosta.

Kuva 10.3. Syväoppiminen konvoluutioneuroverkolla. (© Li
Liu)
Professori Gary Marcus (New York University) on äskettäin julkaissut erittäin mielenkiintoisen ja huomiota herättäneen artikkelin ”Deep Learning: A Critical Appraisal” syväoppimisen rajoituksista ja tekoälyn tulevaisuuden haasteista (Marcus, 2018).
Hän kertoo, että syväoppiminen on johtanut kiistattomaan kehitykseen monissa ongelmissa, kuten puheentunnistus, kuvantunnistus ja pelien pelaaminen – sekä aiheuttanut valtavan mielenkiinnon tekoälyä kohtaan erilaisissa medioissa.
Ihmisälyn kaltaisesta tekoälystä ollaan kuitenkin hyvin kaukana.
Odotukset ovat nousseet liiankin korkealle, ja edessä saattaa olla
taas tutkimuksen ”takatalvi” mikäli asetettuihin ylisuuriin odotuksiin ei pystytä vastaamaan. Artikkelissaan professori Marcus
esittää kymmenen nykyisiin syväoppimismenetelmiin liittyvää
huolenaihetta (Marcus, 2018):
1) Syväoppiminen vaatii erittäin paljon dataa. Ihmiset pystyvät
oppimaan abstrakteja kohteiden välisiä relaatioita muutamalla
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yrityksellä. Esimerkiksi, että sana ”teini” tarkoittaa 13-19 vuotiasta ihmistä. Tämän jälkeen pystyt heti päättelemään, onko ystäväpiirissäsi teinejä.
Tämän oppimiseen ei tarvita lukuisia opetusnäytteitä, vaan kykyä esittää abstrakteja relaatioita algebran tyyppisillä muuttujilla. Ihmisen pystyvät oppimaan tällaisia abstraktioita jo seitsemän kuukauden ikäisinä muutamista esimerkkitapauksista parissa minuutissa. Syväoppimismenetelmiltä puuttuu kyky oppia
verbaaliseen määrittelyyn perustuvia abstraktioita. Ne toimivat
parhaiten, kun on käytettävissä valtava määrä opetusnäytteitä.
2) Syväoppiminen on itse asiassa matalaa oppimista ja sillä on
rajallinen kyky ongelmasta toiseen siirtymiseen. Sana ”syvä”
viittaa ennen kaikkea neuroverkon rakenteeseen, eli miten monta
piilokerrosta on käytössä aikaisemman yhden sijasta. Abstraktien käsitteiden, kuten esimerkiksi ”oikeus” tai ”demokratia” käsittelyyn syväoppiminen ei millään pysty, ja konkreettisempienkin käsitteiden, kuten ”pallo” ja ”vastustaja”, tulkinta voi olla
liian vaikeaa. Opetetun syväoppimismenetelmän siirtäminen vähän siitä poikkeavaan ongelmaan saattaa olla erittäin vaikeaa.
3) Syväoppimiselta puuttuu luonnollinen tapa käsitellä hierarkkisia rakenteita. Tästä syystä esimerkiksi luonnollisen kielen
ymmärtämisessä näillä menetelmillä ei ole päästy vielä kovin
pitkälle. Useimmat syväoppimiseen perustuvat kielimallit esittävät lauseet pelkkinä sanojen sekvensseinä, kun taas todellisuudessa kieli on suurelta osin hierakkinen rakenne, missä suurempia rakenteita voidaan rekursiivisesti rakentaa pienemmistä
komponenteista. Alimmalla tasolla ovat foneemit eli äänteet ja
sitten morfologia eli kirjainten tai äänteiden yhdistelmät. Seuraavana ovat yksittäiset sanat ja sitten sanojen kombinaatiot eli syntaksi. Semantiikka kuvaa jo puhutun tai kirjoitetun ilmaisun merkitystä. Ylimmällä tasolla on pragmatiikka, joka liittyy niihin rajoitteisiin, miten käytettyjä sanoja valitaan ja miten kieltä tulkitaan eri tilanteissa.
Samantyyppisiin ongelmiin kuin automaattisessa kielen tulkinnassa törmätään esimerkiksi erilaisissa reittien, aikataulujen tms.
suunnittelutehtävissä, ja robotiikan ongelmissa.
4) Syväoppiminen on vaikeuksissa avorakenteisissa päättelyongelmissa. Esimerkkinä Marcus esittää koneen kyvyttömyyden
erottaa vivahde-eroja vaikkapa lauseiden ”John promised Mary
to leave” (”John antoi Marylle luvan lähteä”) ja ”John promised
to leave Mary” (”John lupasi jättää Maryn”) välillä. Näin ollen
kone ei pysty päättelemään kuka lähtee kenenkin luota tai mitä
tapahtuu seuraavaksi. Jotakin edistystä tällaisiin ongelmien liittyen on tehty viime aikoina, mutta ei edes lähelle ihmisten kykyä. Näistä ongelmista näkee heijastuksia tarkastellessa esimerkiksi suomesta englantiin tehtyjen konekäännösten ongelmia.
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5) Syväoppiminen ei ole riittävän läpinäkyvää. Neuroverkkoihin
perustuvat menetelmät toimivat pitkälti ns. ”mustina laatikkoina” (black box). Järjestelmät sisältävät miljoonia tai jopa miljardeja parametreja, joiden merkitystä kehittäjät eivät pysty tarpeeksi hyvin analysoimaan. Jos syväoppimisjärjestelmät toimivat sovelluksessa riittävän hyvin ja itsenäisesti, asia ei ole kovin
ongelmallinen. Mutta esimerkiksi lääketieteen diagnooseissa tai
bisnes-sovelluksissa käyttäjä haluaa ymmärtää miksi järjestelmä
päätyi tiettyyn ratkaisuun, tai miksi itseohjautuva ajoneuvo ajoi
kolarin.
6) Syväoppimista ei ole integroitu etukäteistietämykseen. Nykyiset syväoppimismenetelmät toimivat itsenäisesti, käyttämättä
hyväksi muuta mahdollisesti hyödyllistä tietoa ratkaistavasta ongelmasta. Ihmiset taas käyttävät ongelmien ratkaisussa monenlaista etukäteistietoa. Esimerkiksi käyttämällä pelkästään opetusnäytteitä ei pystytä ratkaisemaan riittävän hyvin sellaisia ongelmia, joissa fysiikan lakien tunteminen olisi tarpeen.
7) Syväoppimiselta puuttuu luontainen kyky erottaa syy-seuraus
-suhteita korrelaatiosta. Menetelmä pystyy oppiman monimutkaisia riippuvuussuhteita sen tulo ja lähtöpiirteiden välillä, mutta
sillä ei ole mitään luontevaa tapaa esittää syy-seuraussuhteita,
esimerkiksi lääketieteen diagnooseissa sairauden ja sen oireiden
välillä.
8) Syväoppiminen olettaa ympäröivän maailman olevan suurelta
osin vakio. Parhaiten menetelmä toimii stabiileissa maailmoissa,
kuten pöytäpeleissä, joissa pelisäännöt eivät muutu. Toisaalta
esimerkiksi politiikassa ja taloudessa säännöt muuttuvat jatkuvasti.
9) Syväoppiminen toimii hyvin likiarvona, mutta sen antamiin
vastauksiin ei voi aina täysin luottaa. On esitetty joukko tapauksia, etenkin konenäössä, joissa syväoppiminen on tuottanut täysin vääriä tuloksia. Kuuluisa esimerkki on se, jossa nopeusrajoitusliikennemerkki ja kolmiulotteinen tulostettu kilpikonna on
tunnistettu kivääreiksi.
10) Syväoppimista on vaikea viedä käytäntöön. On suhteellisen
helppoa tehdä järjestelmiä, jotka toimivat rajatuissa olosuhteissa, mutta on vaikea taata, että ne toimivat toisenlaisissa olosuhteissa uudella datalla, mikä ei ehkä muistuta aikaisempaa
opetusdataa. Opetus puolestaan vaatii esimerkkejä, jossa erilaiset tapaukset ovat edes jonkinlaisessa tasapainossa keskenään.
Em. ongelmista johtuen professori Marcus ehdottaakin, että yleiseen ihmisälyä enemmän muistuttavaan tekoälyyn pääsemiseksi
syväoppimista on täydennettävä muilla tekniikoilla.
Syväneuroverkkoja ja niiden variaatioita tutkitaan tällä hetkellä
erittäin paljon, ja ainakin osaratkaisuja moniin em. puutteisiin
voidaan löytää. Joka tapauksessa on selvää, että nykyiset verkot
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ovat hyvin kaukana siitä, että niitä voitaisiin käyttää syvällisempään, vahvaan tekoälyyn. Aiheeseen liittyvän tutkimuksen merkittävänä haasteena on myös, miten voidaan ratkaista syväoppimiseen liittyvät laskennalliset ongelmat, jotka johtavat massiivisen opetusdatan tarpeeseen, huippunopeiden erikoisprosessoreiden käyttöön ja suureen virrankulutukseen. Nämä rajoittavat
merkittävästi syväoppimisen käyttöä esimerkiksi mobiililaitteissa tai ympäristöön upotetuissa älykkäissä sensoreissa, joissa
energiankulutuksen on oltava hyvin pieni.
Syväoppiminen toimii erittäin hyvin rajallisissa ongelmissa silloin, kun on käytettävissä hyvin paljon ja riittävän kattavasti
luonnollisia vaihteluja sisältävää opetusdataa. Tällaisiakin sovelluksia on paljon. Monissa käytännön ongelmissa valtavaa
opetusdatan määrää ei ole kuitenkaan käytettävissä. Syväoppimisjärjestelmien olisi kuitenkin pystyttävä yleistämään toimintansa sellaisiin tapauksiin, joita ei sisälly opetusdataan. Ihmiset
pystyvät jo vauvaiässä oppimaan näkemiään kohteita yksittäisistä tai muutamista kuvista, tarvitsematta massiivista määrää
opetusdataa.
Näiden lisäksi nykyinen tekoäly on paljolti sidottu tiettyyn tehtävään tai ongelmaan: tunnistamaan kohteita, tunnistamaan puhetta, tekemään ennustetta pörssikurssien kehityksestä jne. Ihmisen aivot pystyvät käsittelemään valtavan määrän erilaisia
tehtäviä, monia niistä samanaikaisesti. Tekoälyjärjestelmä on
taas opetettava jokaiseen tehtävään erikseen massiivisella määrällä opetusdataa. Tarvittaisiin valtava määrä erillisiä, mutta yhdessä toimivia syväopetettuja verkkoja, jotta pystyttäisiin ihmisen jokapäiväisiä toimintoja muistuttaviin tehtäviin.
10.3 Yhteenveto tekoälyn eroista ihmisälyyn
Jotta koneella olisi ihmisälyn kaltaista vahvaa tekoälyä, tarvittaisiin seuraavanlaisia kykyjä:
-

-

Miten kone saadaan ajattelemaan? Nykyinen tekoäly on parhaimmillaan koneaistimisessa, mutta ajattelemaan kone ei
pysty.
Miten kone saadaan tekemään ihmisten tapaan monenlaisia
tehtäviä, usein samanaikaisesti?
Miten kone saadaan oppimaan ja parantamaan toimintaansa
kokemuksen myötä, kuten ihmiset tekevät?
Miten kone saadaan perustelemaan päätöksiään, mikä on
välttämätöntä monissa sovelluksissa, esimerkiksi lääketieteessä, bisnes-sovelluksissa - ja itseohjautuvissa ajoneuvoissa?
Miten kone saadaan toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä opettamatta sitä uudelleen? Miten saada kone toimimaan edes yksinkertaisissa arkielämän tehtävissä (kuva
10.4)?
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Kuva 10.4. Keittiörobotteja on odotettu. (© 123RF)
-

-

-

-

-

-

Miten kone saadaan ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua
kieltä ja oppimaan niiden avulla, kuten ihmiset oppivat?
Miten kone saadaan oppimaan tunnistamaan kohteita yhdestä tai muutamasta esimerkkikuvasta, kuten jo pienet lapset pystyvät tekemään? Aivot käyttävät kuvien tulkintaan
myös syväverkkoja ylempää muotoa edustavia kognitiivisia
toimintoja.
Miten koneelle saadaan kyky ymmärtää kausaliteetteja eli
syy-seuraussuhteita? Esimerkiksi miksi lääketieteen diagnoosiohjelma päätyi esitettyyn tulokseen? Miksi talouden
ennustetaan kehittyvän tekoälyohjelman esittämällä tavalla?
Miten kone saadaan suunnittelemaan monimutkaisia tehtäviä
ja muuttamaan suunnitelmia suorituksen aikana? Esimerkiksi muuttamaan auton suunniteltua reittiä tilanteen äkkiä
muuttuessa ja estämään törmääminen vaikkapa yllättäen auton eteen ilmestyvään poroon.
Miten koneelle saataisiin tietoisuus, jolla tarkoitetaan yksilön kullakin hetkellä kokemien aistimusten, elämysten, tunteiden, muistikuvien ja ajatusten kokonaisuutta tai yksilön
tietoisuutta
itsestään
ja
ympäristöstään
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoisuus).
Miten koneelle voitaisiin saada läheskään ihmisten kaltaista
originaalia luovuutta?
Miten koneelle saadaan tunteet? Ihmiset ovat hyvin herkkiä
ja tunteellisia, he näkevät, kuulevat, ajattelevat ja tuntevat –
ja tunteet ohjaavat heidän ajatuksiaan.
Miten kone saadaan arvioimaan moraalisia kysymyksiä, esimerkiksi mikä on oikein ja mikä väärin?
Miten koneelle saadaan ihmisen aivoille tyypillinen kyky intuitioihin? Intuitio tarkoittaa tietämistä tai ymmärrystä, jossa
tieto saadaan suoraan kohteesta tai tapahtumasta - ei järkeilemällä. Esimerkiksi vaihdetaan jostakin syystä kävelyreittiä
normaalista ja sitten jotakin yllättävää tapahtuu, tai ajatellaan
jotakin henkilöä ja kohta hän soittaa. Monesti puhutaan
”kuudennesta aistista”.
Miten voidaan toteuttaa tietokoneita, jotka käyttävät massiivista rinnakkaislaskentaa pienellä tehon kulutuksella ihmisen aivojen tapaan?
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Edellä mainittuja ominaisuusia sisältävien järjestelmien kehittäminen, riittävän luotettava toiminta ja ylläpito olisi erittäin kallista. Ihminen pystyy jo vauvaiästä lähtien tunnistamaan näkemiään uusia kohteita vain muutaman esimerkkikuvan perusteella, oppimaan kohteiden ja asioiden välisiä riippuvuuksia, oppimaan puhumaan, lukemaan ja ymmärtämään kieltä, kävelemään, olemaan kanssakäymisissä muiden ihmisten kanssa yms.
Tekoäly on kaukana tästä!
Yhteenvetona toteamme, että kuvan 10.5 kuvitelmat superälykkäistä järjestelmistä näyttävät nykytietämyksen pohjalta mahdottomilta toteuttaa. Uskomme, että tekoäly on ennen kaikkea
ihmisen avustaja, ei hallitse häntä. Puoliautonomiset ajoneuvot
helpottavat ajamista ja liikennettä, etsivät sopivia ajoreittejä ja
estävät onnettomuuksien tapahtumista. Tekoäly auttaa lääkäreitä
sairauksien diagnoosissa, ei korvaa häntä. Se avustaa ihmistä jokapäiväisessä elämässä ja auttaa tulkitsemaan massiivista datamäärää entistä paremmin esimerkiksi yritysten päätöksenteossa.

Kuva 10.5. Kuviteltu supertekoäly. (© 123RF)
Koneet pystyvät myös osoittamaan alkeellista luovuutta, kuten
antamaan taitelijoille uudenlaisia työkaluja heidän työskentelynsä avuksi. Tunteet ovat keskeisessä roolissa ihmisten välisessä kommunikoinnissa. Kohta pystymme hyödyntämään alkeellista ”tunneälyä” ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa, mihin liittyvää tutkimusta tehdään myös omassa yksikössämme.
Aikaisemmin mainittua Patrick Henry Winstonin mielipidettä
mukaillen: ”Kone ei ole älykäs, jos se näyttää älykkäältä. Tekoälyn sijasta pitäisi puhua tempuista, joita tietokoneella voi
tehdä.” Koneelle voidaan opettaa hyviä tai huonoja asioita. Jos
ihminen näyttää koneelle väkivaltaa sisältäviä kuvia, kone oppii
tunnistamaan sellaisia. Aseissa on käytetty konenäköä ja muuta
aistintietoa esimerkiksi maalien etsinnässä ja seurannassa jo aikoja sitten. Tekoälytekniikoita voidaan soveltaa haluttaessa
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myös päätöksentekoon entistä ”älykkäämmissä” asejärjestelmissä. Teknologian kehityksen myötä älykkäitä ominaisuuksia
tullaan lisäämään mitä erilaisimpiin sovelluksiin ja järjestelmiin,
mutta ihmiset ovat niiden kehittäjiä, ei tekoäly.
10.4 Miten tästä eteenpäin kohti vahvaa tekoälyä?
Nykyisten syväoppimismenetelmien puutteiden johdosta on
viime aikoina voimistunut keskustelu siitä mitä tulee syväoppimisen jälkeen (Vorhies, 2018). Tähän liittyen vastavirta-algoritmin rajoitukset, esimerkiksi liittyen sen vaatimukseen differentioituvuudesta ovat olleet esillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että mallinnettavan funktion osittaisderivaatat oletetaan jatkuviksi kussakin pisteessä.
Jopa syväoppimisen pioneeri Geoffrey Hinton on osallistunut tähän keskusteluun ja esittänyt Capsule Networks (CapsNet) nimisen ratkaisumallin, sovellusalueena esimerkiksi kuvan luokittelu. Tavoitteena on esimerkiksi vähentää kuvassa olevien kohteiden asennon, koon, vääristymien, värin, tekstuurin yms. vaihtelujen vaatimaa valtavaa opetusaineiston lisäämisen tarvetta,
etenkin kolmiulotteisen konenäön ongelmissa (ks. osio 6.3). Menetelmässä lisätään uusia kerroksia yksittäisten verkon kerrosten
sisälle lisäämään invarianssia em. kuvamuunnoksille ja siten vähentämään huomattavasti tarvittavan opetusaineiston määrää.
Vertailun vuoksi: ihminen pystyy usein tunnistamaan esineen,
vaikka olisi aiemmin nähnyt sen vain yhdestä kulmasta.
Erittäin mielenkiintoinen ratkaisumalli on mielestämme professori Zhi-Hua Zhoun esittelemä gcForest -tekniikka (Zhou &
Feng, 2017). Tutkimuksessaan hän on osoittanut, että ns. metsähakuun perustuva gcForest voittaa säännöllisesti CNN:n ja
RNN:n sekä tekstin että kuvan luokitteluun liittyvissä tehtävissä
ja hänen ratkaisumallissaan on monia merkittäviä etuja em. menetelmiin verrattuna:
-

Mallin kompleksisuus määräytyy adaptiivisesti datasta riippuen,
vaatii vain murto-osan CNN:n ja RNN:n tarvitsemasta opetusdatasta,
voidaan ajaa pelkällä koneen keskusyksiköllä (CPU) ilman
GPU-tehoprosessoreita,
opettaminen yhtä nopeaa tai monesti nopeampaa ja soveltuu
hyvin hajautettuun laskentaan,
sisältää paljon vähemmän ns. hyperparametreja ja toimii hyvin oletusasetuksilla,
perustuu helposti ymmärrettäviin satunnaispuihin toisin kuin
täysin läpinäkymättömissä neuroverkoissa.

Yhteenvetona gcForest (multigrained cascade forest) on päätöspuihin perustuva yhdistelmäluokittelija (ensemble), jossa säily-
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tetään syvien verkkojen peräkkäisrakenne, mutta jossa läpinäkymättömät neuronit korvataan satunnaismetsien ryhmillä yhdistettynä täysin satunnaisiin päätöspuumetsiin (ks. osio 4.3).
Miten tekoälyjärjestelmälle sitten saataisiin nykyistä enemmän
ihmisälyn kaltaisia ominaisuuksia, laajentaa sen sovellusmahdollisuuksia ja päästä kohti vahvaa tekoälyä? Suuntaviivoja tähän voi saada tarkastelemalla muutamien tekoälyn eksperttien
ajatuksia asiasta.
Tekoälyn historian merkittävimpiin tutkijoihin kuulunut edesmennyt professori Marvin Minsky esitti jo vuonna 1990, että todella älykkäiden järjestelmien kehittämiseksi on pystyttävä integroimaan samaan kokonaisuuteen sekä neuraalilaskentaa tai
muuta massiivista rinnakkaislaskentaa, että perinteisesti tekoälyssä käytettyä symbolista tiedonkäsittelyä (Minsky, 1990).
Neuraalilaskenta voi selviytyä hyvin esimerkiksi hahmontunnistuksesta ja tietämyksen keruusta, mutta ns. korkean tason ajatteluun, esimerkiksi päämäärään tähtäävään päättelyyn, asioiden
jäsentelyyn ja syy-seuraus -suhteiden selvittämiseen tarvitaan
symbolisia järjestelmiä. Miten tällainen integroitu järjestelmä toteutetaan, oli Minskyn mielestä kaikkein suurin haaste tutkimukselle. Tämän kirjan ensimmäisen tekijän päätelmä oli kokemustensa perusteella pitkälti samanlainen jo hänen professuurinsa
virkaanastujaisesitelmässä ”Tekoälyn kehittäjillä mittavia haasteita” (Pietikäinen, 1992).
Nykyisin Microsoftilla työskentelevä tekoälytutkija Zeeshan Zia
on ollut esittämissään kommenteissa paljolti samaa mieltä Minskyn kanssa. Hänen mielestään kolme keskeisintä tulevien vuosikymmenien tutkimusteemaa ovat:
1) Symboliseen laskentaan, todennäköisyyksiin ja syväoppimiseen perustuvien paradigmojen yhdistäminen. Ylimmällä tietoisuuden tasolla ajattelemme symboleilla. Miten kuvaisit esim.
ruokareseptin? Miten kommunikoit matematiikasta? Miten päättelet kuinka siirtyä paikasta toiseen? Symbolien käsittely liittyy
keskeisesti mihin tahansa ihmisen älyä muistuttavaan yleisälykkyyteen.
2) Sensorit tuottavat kohinaista dataa ja maailmanmallimme ovat
kohinaisia. Graafiset todennäköisyysmallit ovat olleet hyvin
käyttökelpoisia monien käytännön ongelmien mallintamisessa,
erityisesti jos on vähän satunnaismuuttujia tai käytettävissä on
paljon sovellusaluetta kuvaavaa tietämystä (domain knowledge).
Lisäksi tällaiset mallit ovat paljon helpommin ymmärrettäviä
kuin syväoppimismallit. Nykyiset syiden arviointiin pyrkivät
kausaalisen mallintamisen työkalut perustuvat todennäköisyyksiin.
3) Syvät neuroverkot ovat erityisen hyödyllisiä alatason hahmontunnistuksen ongelmissa, esimerkiksi konenäössä, puheen-
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tunnistuksessa ja yhä enemmän myös rajatussa luonnollisen kielen tulkinnassa. Syväoppimisen johtaviin tutkijoihin kuuluva
professori Andrew Ng on esittänyt, että ne älylliset tehtävät, jotka
ihminen voi tehdä alle sekunnissa, ovat ideaalisia neuroverkoille.
Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa. Syväoppiminen toimii hyvin, kun käytettävissä on hyvin paljon ja riittävän kattavasti luonnollisia vaihteluja sisältävää opetusdataa. Monissa
käytännön ongelmissa valtavaa määrää opetusdataa ei ole käytettävissä. Ihmiset pystyvät jo vauvaiässä oppimaan näkemiään
kohteita yksittäisistä tai muutamista kuvista.
Adoben tutkimuskeskuksen Data Science -laboratorion johtajana toimiva Sridhar Mahadevan kertoo, että nykyisin tekoälyä
hallitsee datatieteen/koneoppimisen/syväoppimisen paradigma.
Kaikki lähtee datasta ja siitä olisi nyt päästävä seuraavaan paradigmaan. Datan avulla ei voida löytää selitystä tapahtumille,
mikä olisi välttämätöntä etenkin monissa kriittisissä sovelluksissa, kuten onnettomuuksissa itseohjautuvilla ajoneuvoilla tai
syövän väärästä diagnoosista röntgenkuvista. Miksi järjestelmä
toimi väärin?
Hänen mielestään koneoppimisjärjestelmiltä ei voida saada tarvittavaa selitystä, vaan
1) tarvitaan tilastollisen ja symbolisen päättelyn yhdistämistä.
2) Tilastollinen päättely ei myöskään voi tuottaa kausaalisia selityksiä, mikä on osoitettu jo vuosia sitten. Kausaalinen päättely tutkii ”mitä-jos” tyyppisiä kysymyksiä. Esimerkiksi
mitä tapahtuu, jos USA nostaa teräksen tariffeja? Tähän ei
datatiede voi vastata, vaan tarvitaan tietoa siitä mitkä ovat
toiminnon seuraukset ja muiden maiden vastatoimenpiteet.
3) Data edustaa jo tapahtunutta eli vanhoja uutisia. Monissa sovelluksissa ei ole vielä käytettävissä ollenkaan tai riittävästi
oppimiseen tarvittavaa dataa, esimerkkinä automaattinen auton ohjaus kaikissa olosuhteissa. Kuva 10.6 esittää rakenteeltaan moniulotteista dataa, josta haetaan selityksiä ilmiöille.

Kuva 10.6. Datan rakenteita visualisoituina. (© 123RF)
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Syväoppimisen pioneereihin kuuluva professori Yoshua Bengio
haluaa rakentaa tekoälyä syväoppimisen pohjalle, mutta sitä olisi
laajennettava tekemään esimerkiksi päättelyä, kausaliteettien
oppimista ja ympäröivän maailman tutkimista koneen oppimista
ja tiedonhankintaa varten (Knight, 2018). ”Meidän olisi tarve
tarttua tekoälyn koviin haasteisiin eikä tyytyä lyhyen tähtäimen
inkrementaaliseen kehitykseen. Jos halutaan todella lähestyä ihmisen älyn tasoa, kyseessä on aivan eri peli, ja akateemisen tutkimuksen on parempi kantaa sitä soihtua.”
Stanfordin yliopiston professori ja myös Googlella toiminut FeiFei Li, joka tunnetaan myös syväoppimisen läpimurron mahdollistaneen laajan ImageNet- kuvatietokannan äitinä, on esittänyt,
että seuraavaksi ihmiset pitäisi saada enemmän keskiöön tekoälyssä (Knight, 2017). ”Nykyisen tekoälyn huippusaavutukset
ovat pitkälti hahmontunnistusta, joka on hyvin tehtäväorientoitunutta. Siltä puuttuu tietoisuus kontekstuaalisuudesta (asioiden
yhteyksistä toisiinsa) ja ihmisten omaama joustava tapa oppia.
Haluamme luoda teknologiaa, joka tekee ihmisten elämästä paremman, maailmamme turvallisemmaksi, ja elämämme tuottavammaksi ja paremmaksi. Tähän pääsemiseksi tarvitaan ihmisälyn kaltaista kontekstien ymmärtämistä, tietämyksen abstrahointia ja päättelyä.”
Jo aikaisemmin mainittu kausaliteettien eli syy-seuraussuhteiden
tutkimuksen uranuurtaja professori Judea Pearl on sitä mieltä,
että tekoälyn tutkimuksessa on unohdettu täysin mitä äly oikeasti
on (Hartnett, 2018). Vasta sitten kun kone pystyy analysoimaan
syy-seuraussuhteita ja vastaamaan kysymykseen ”Miksi?”, voidaan puhua oikeasta tekoälystä. ”Sen sijasta, että kone pystyy
löytämään ainoastaan korrelaation malarian ja kuumeen välillä,
sen olisi pystyttävä päättelemään, että malaria aiheuttaa kuumeen.”
Kausaalinen päättely on ihmisälyn keskiössä ja luo perustan tieteelliselle ajattelulle ja päättelylle, mutta tieteessä tämä on pitkälti unohdettu - verrattuna vaikka tilastotieteeseen ja todennäköisyyksiin. Pearl on äskettäin kirjoittanut ajatuksistaan kirjan
”The Book of Why: The New Science of Cause and Effect”
(Pearl & Mackenzie, 2018).
Neljä vuotta tekoälyn huipputehokkaisiin laitteistoihin erikoistuneessa Nvidia-yrityksessä toiminut, syväoppimisen toteutuksiin
liittyvien laitteistoarkkitehtuurien ja menetelmätekniikoiden parissa työskennellyt Brent Oster (sittemmin toiminut ORBAI –
Artificial Intelligence and Robotics -yrityksen johtajana) uskoo,
että lähemmäksi vahvaa tekoälyä voidaan päästä vain toteuttamalla paljon nykyistä enemmän ihmisen aivoja rakenteeltaan ja
toiminnaltaan muistuttavia järjestelmiä (Oster, 2018).
Osterilla on mahdollisia pitkän aikajänteen ratkaisumalleja asiaan liittyen. Nykyinen koneoppiminen, jota monesti kutsutaan
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myös tekoälyksi, on hänenkin mielestään ainoastaan hyvin suurten funktioiden sovittamista vielä suurempiin datajoukkoihin,
jotta nämä funktiot voisivat ennustaa tulevaa dataa. Hänen mielestään sanaa ”neuraalinen” ja vielä vähemmän sanaa ”tekoäly”
ei pitäisi käyttää tässä yhteydessä. Nykyiset ”neuroverkot” ja
”neuronit” ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan vain yksinkertaisin pieni alijoukko paljon laajemmasta ja rikkaammasta synteettisten neuronien, neuroverkkojen ja menetelmien perheestä.
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11 Yhteenveto - jatkuuko tekoälyn hype?
11.1 Tekoäly tänään
Tekoälytutkimus on osannut luvata suuria jo yli 60 vuotta. On
toteutettu lukuisia simuloituja ja tosimaailmaa matkivia leludemonstraatioita laboratorioissa automaattisen ympäristön mallintamisen ja käyttäytymisen oppimisen osoittamiseksi, mutta demonstraatiot ovat skaalautuneet heikosti laajemmiksi järjestelmiksi ja robotit ovat jääneet nurkkiin pölyttymään.
Viime vuosina koneoppimisen ja tekoälyn sovellukset ovat alkaneet viimeinkin tulla arkielämän tontille. Kehityksen takana on
suurelta osin tietokonetekniikan kehittyminen. Internet on tarjonnut mahdollisuuden hankkia massiivisia tietoaineistoja ja siten tukenut menetelmätekniikan kehittymistä irti rajatuista laboratorioympäristöistä. Samanaikaisesti on tapahtunut valtavaa kehitystä koneoppimismenetelmiä ja massadatan käyttöä tukevien
laitteistojen kehityksessä. Luvuissa 5 ja 6 oli esimerkkejä sovelluksista, joukossa todellisia menestystarinoita. Kaikki liittyvät
ns. heikkoon tekoälyyn, eli rajattuihin sovellusongelmiin.
Koneiden yhtenä etuna ihmiseen verrattuna on kyky hankkia ja
muistaa valtavia määriä tietoja, jotka ovat nopeasti käytettävissä
esimerkiksi internetin kautta. Kone ei väsy ja se voi työskennellä
24 tuntia vuorokaudessa. Mikäli data on riittävän hyvälaatuista,
pystyy kone ylittämään ihmisen suorituskyvyn rajatuissa koneoppimista vaativissa tehtävissä. Hyvälaatuisen datan keräämiseen, nimeämiseen ja muokkaamiseen koneoppimismenetelmille sopivaksi kiinnitetään kuitenkin usein liian vähän huomiota, vaikka menetelmien suorituskyky on pitkälti riippuvainen
siitä. Tyypillisesti tällainen datan työstäminen vaatii jopa 80%
koneoppimisen soveltamiseen vaadittavasta työmäärästä.
Nopeutensa ja muun kapasiteettinsa takia kone pystyy myös yhdistämään eri lähteistä kerättyä dataa ennen näkemättömällä tavalla. Osiossa 5.5 kerrottiin esimerkki tutkimuksesta, jossa todettiin, että ihmisen onnellisuus pienenee ilman saasteista johtuen (Junttila, 2019). Vastaavanlaisia sovelluksia voidaan löytää
lukemattomia, ja käyttää tietoja joko hyviin tai huonoihin tarkoituksiin. Jos yhdisteltävinä tietoina ovat somekäyttäytymisen
ohella myös esimerkiksi henkilön internet-haut, ostokset kaupoissa, terveystiedot ja pankkitiedot, on mahdollista luoda ihmisistä vaarallisen tarkkoja profiileja. Tekoälyn mukanaan tuomia
suurimpia uhkatekijöitä lieneekin ihmisten oma käyttäytyminen,
eli miten paljon me annamme yksityisiä tietojamme suojaamatta
kaikkien käyttöön esimerkiksi sosiaalisen median kautta.
Konenäkö on alue, jolle on kehitetty lukuisia teollisia sovelluksia jo pitkään, lähtien jo koneella kirjoitettujen merkkien tunnistuksesta ja teollisuuden visuaalisesta laadunvalvonnasta 1980luvulla tai aikaisemmin. Kuvan tai videon perusteella tehtävä
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haku tietokannoista, biometrinen tunnistaminen ja videovalvonta on esimerkkejä viime vuosien valtasovelluksista. Uusia
entistä vaativampia sovelluksia löytyy jatkuvasti, esimerkiksi
älykkäissä ihminen-kone -liittymissä.
Robotiikka ja automaatio ovat laajoja sovellusaloja, joissa älykkäitä toimintoja on otettu käyttöön jo pitkään, esimerkiksi autojen kokoonpanoa avustavissa tehtävissä käytettiin konenäköä jo
1980-luvulla. Teknologian viimeaikaisen kehittymisen myötä
tekoälyä voidaan soveltaa entistä arkipäiväisempiin tehtäviin
korvaamaan rutiinityötä tai luomaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi vanhusten tai vammaisten elämänlaadun
parantamiseen.
Kehittyvä teknologia, tekoäly ja robotit eivät tietenkään voi korvata välittömiä ihmiskontakteja, mutta voivat tuoda suunnatonta
hyötyä kotona yksin asuville heikkokuntoisille vanhuksille tai
sairaille oli sitten kyseessä jatkuva luonnollista kasvokkain tapahtuvaa muistuttava kommunikointi ystävien ja sukulaisten
kanssa, lähes kaiken mahdollisen tiedon, musiikin ja muun viihteen haku internetistä, ostosten teko, terveystilan jatkuva seuranta ja etälääkäripalvelut, siivous- ja muut aputehtävät kotona
tai virtuaalinen matkailu eri puolille maailmaa. Tekoäly, koneaistit ja robotiikka auttavat näkövammaisia näkemään, kuulovammaisia kuulemaan, pyörätuoliin sidottuja liikkumaan puoliautonomisesti, ja jokaista ihmistä seuraamaan jatkuvasti kuntonsa kehittymistä ja terveyden tilaansa.
Mielenkiintoinen esimerkki autonomisten kuljetusten lähitulevaisuudesta on norjalaisen lannoitejätti Yaran vuonokuljetuksia
varten suunnittelema itseohjautuva konttilaiva (Aittokoski,
2018a). Suomessa suunniteltavasta lastausjärjestelmästä on
myös tulossa autonominen. Samassa artikkelissa mainitaan
myös mm. Australiassa toteutetusta autonomisesta junasta rautamalmikuljetuksiin. Nämä ovat hyviä esimerkkejä rajatuista sovellusalueista, joissa voidaan päästä jopa täysin itseohjautuvuuteen, toisin kuin rajoittamattomassa maantieliikenteessä. Tekoälyn rooli näissä ei ole keskeisin, vaan osa vuosien mittaan kehittyneitä automaatioratkaisuja.
Erityisen merkittävää edistystä on tapahtunut tällä vuosikymmenellä puheentunnistuksessa. Vielä muutamia vuosia sitten tunnistaminen oli useimpien sovellusten kannalta liian epäluotettavaa ja herkkä ympäristön melulle. Tänä päivänä on päästy siihen
pisteeseen, että puheentunnistus on nousemassa erittäin keskeiseen asemaan ihminen-tietokone -liitynnöissä. Ensimmäisiä esimerkkejä kehityksestä on jo nyt riittävän luotettava Google-hakujen tekeminen puheen avulla vaikkapa suomen tai englannin
kielellä. Johtavat tekoäly-yritykset ovat panostaneet valtavasti
puheen tunnistusteknologiaan ja tuoneet markkinoille siihen tukeutuvia henkilökohtaisia avustajia. Esimerkki uudesta suoma-
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laisesta sovelluksesta on lääkärien sanelujen tunnistaminen suoraan tekstistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä
(Tammi, 2018). Myöskin kielen kääntämisessä on saavutettu
huomattavaa edistystä, merkittävänä esimerkkinä Googlen
Translate -ohjelma.
Menestystä on saavutettu myös muissa sellaisissa sovelluksissa,
joissa massadataa on luonnostaan käytössä. Suureen väestöön
liittyviä tietoja esimerkiksi eri sairauksien oireista voidaan käyttää opettamaan järjestelmä tekemään varsin hyviä ennustuksia
oireiden perusteella. Googlen sanotaan pystyneen jo vuosia sitten pystyneen ennustamaan kohtuullisella tarkkuudella hakutietojen perusteella muun muassa flunssan ja muiden virusten leviämistä.
Tekoälyä on sovellettu menestyksellä myös todelliselta tuntuvan
musiikin ja runojen tekemiseen, joissa aikaisempaa esimerkkidataa on runsaasti käytettävissä. Artikkeli ”Sibelius vai Homo
Deus?” esittelee lukijoille, miten tietokoneen saa säveltämään
kuin Jean Sibelius (Sirén, 2019). Tekoälyyn perustuvassa säveltämisessä on kuitenkin ollut kyse säveltäjien tyylin matkimisesta
eli ”imitoinnista”, totesi Esa-Pekka Salonen television Ykkösaamun haastattelussa 18.5.2019. Itsenäisiä, rajoja rikkovia sävellyksiä, jollaisiin ihmiset eivät ole pystyneet, koneet eivät ole onnistuneet luomaan.
Parhaimmillaan tekoäly onkin sellaisissa sovelluksissa, joissa ei
vaadita täsmällistä tulosta eikä koneen tarvitse tehdä itsenäisesti
varsinaista päätöstä, uuden luomista tai diagnoosia. Toisaalta
”pahimmillaan tekoäly voi esimerkiksi suositella hoitoja, jotka
eivät liity potilaan lääketieteelliseen tilaan mitenkään”, toteaa
ylilääkäri Päivi Ruokoniemi Helsingin Sanomien artikkelissaan
(Ruokoniemi, 2018).
Tekoäly on mahdollisuus sopeuttaa koneita ihmiseen enemmän
kuin ihmisiä oppimaan uutta tekniikkaa. Vaikutukset voisivat
ulottua jopa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ja tarjoamisen evoluutioon. Tämä edellyttää käyttäjien kasvavaa roolia
järjestelmien kehittämisessä ja sopeuttamisessa. Tällöin esimerkiksi julkisten ohjelmistohankintojen osalta oppiva tekoäly voi
olla yksi keino muuttaa kertaluonteisia, myöhästyviä ja valmistuessaan vanhentuneita ratkaisuja jatkuvasti kehittyviksi.
Tekoälyä voidaan käyttää muiden teknologioiden tavoin myös
tarkoituksellisesti väärin, jos sen soveltajat pyrkivät siihen. Koneoppiminen toimii sen mukaisesti, millaista dataa sille syötetään. Jos oppiminen perustuu väärään ja valheelliseen dataan, tuloksia voidaan käyttää väärin. Huolestuttavana esimerkkinä on
myös Facebookista otettujen tietojen käyttö ihmisten profilointiin Cambridge Analytican toimesta, tiedon myynti ulkopuolisille ja sitä kautta vaikuttaminen vaaleissa negatiivisilla profiilikohtaisilla, esimerkiksi maahanmuuttoa vastustavilla kampanjoilla tai poliittisen vastustajan huonoon valoon saattamisella.
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Ongelmallista on myös valheellisten kuvien ja videoiden tekeminen konenäön ja koneoppimisen menetelmillä. Esimerkiksi
tietyn poliitikon naama on saatu puhumaan luonnollisen näköisesti toisen henkilön, esimerkiksi näyttelijän kertomaa puhetta.
Syksyllä 2018 oli esillä CNN-televisioyhtiön Valkoisen talon
toimittajan väliaikaiseen toimitsijakieltoon johtanut tapahtuma,
josta otettua videota oli keinotekoisesti nopeutettu siten, että toimittaja näytti tarttuvan mikrofonia häneltä pois ottavan henkilön
käteen.
Kasvontunnistus on tänä päivinä pisimmälle kehittyneitä tekokälyn sovellusalueita. Monien sovellusmahdollisuuksien takia
alan tutkimukseen on panostettu erittäin paljon. Syväoppiminen
ja massadatan helppo saatavuus erilaisten palvelujen kehittäjille
(esimerkiksi Google, Facebook, Baidu) ovat vauhdittaneet kehitystä merkittävästi viime vuosina.
Osiossa 8.2 tarkasteltiin kasvoanalyysiä ja sen soveltamista biometriseen tunnistukseen oman tutkimuksemme näkökulmasta.
Kuten monia muitakin teknologioita, kasvontunnistusta voidaan
käyttää myös väärin. Esimerkiksi videovalvontakameroita on
asennettu suuria määriä eri puolille taajamia, ja niiden antaman
tiedon väärä käyttö vaarantaa selvästi yksityisyyden suojaa. Tilannetta pahentaa myös se, että kasvontunnistus ei ole riittävän
luotettavaa muuttuvissa ympäristö- ja kuvausolosuhteissa, joten
mahdollisuus väärin tulkinnoille on suuri. Suurin virheriski on
sovelluksissa, joissa yritetään löytää tietyllä etsintälistalla
(watch list) olevia rikollisia tai muita yhteiskunnalle vaarallisina
pidettäviä henkilöitä valvontakameran ottamista videoista (Laperruque, 2018).
Tekoälyn kansainvälisillä teknologiajohtajilla on valtavasti dataa, jota ne keräävät asiakkailtaan. Niillä on myös valtavat tietokoneresurssit ja pilvipalvelut hallinnassaan. Erittäin suurilla tietojenkäsittelyresursseillaan nämä yritykset pystyvät demonstroimaan näyttäviä sovellusesimerkkejä, jotka saattavat kuitenkin
olla vielä kaukana oikeista reaalimaailman sovelluksista.
Esimerkkeinä Go-lautapelissä maailmanmestarin voittanut
DeepMindin kehittämä AlphaGo (Paukku, 2018a) ja Nvidian
tuntemattomia kasvoja generoiva ohjelma (Paukku, 2018b).
Nämä saavutukset saavat poikkeuksellisen suurta huomiota medioissa, ja sitä kautta lisäävät tekoälyn hypeä – ja niitä kehittäneiden yritysten markkinoita. Kasvoja generoiva menetelmä perustuu nykyisin suuren kiinnostuksen kohteena oleviin GANverkkoihin (Generative Adversarial Networks), joissa on kaksi
keskenään kilpailevaa verkkoa. Toisen tehtävänä on synnyttää
sisältöä (luonnolliselta näyttäviä kuvia) ja toinen arvioi sisältöä
(näyttääkö generoitu kuva luonnolliselta?) (Goodfellow ja muut,
2014).
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Merkittävä osa tällä hetkellä Suomessa tehtävästä koneoppimisen sovellusten kehittämisestä tukeutuu teknologiajohtajien palveluihin. Niiden käyttö saattaa kuitenkin olla suhteellisen kallista ja sisältää turvallisuusriskejä. Ne eivät myöskään ole aina
käytettävissä. Suomalaisten yritysten parhaat menestymismahdollisuudet lienevät omissa menestystuotteissaan, uusissa
”niche” -sovelluksissa, jotka eivät kiinnosta tarpeeksi tekoälyn
teknologiajohtajia, sekä erilaisissa palveluissa.
Tekoäly ja koneoppiminen ovat kuitenkin itsessään massiivisia
ongelmia: miljoonien vuosien evoluution tulos yritetään nopeasti viedä automaatioksi. Välillä tulee vääjäämättä pettymyksiä,
sillä tutkimuksessa työstetään yhden tavoitteen kehitelmiä,
vaikka kyseessä on monitavoitteinen kokonaisuus, jollaisen ratkaisemiseksi saatetaan hyvinkin tarvita evoluutiota matkivia menetelmiä yhdistelemään ja valitsemaan ratkaisujen juonteita ja
ymmärtämään niitä kokonaisuuksien käydessä ihmisille ylivoimaisiksi. Teknologian kehittäjillä on yleensä horisonttiharha
tyyliin “totaali ratkaisu on nurkan takana” ja tämä pätee myös
koneoppimiseen ja tekoälyyn.
Niinpä olisikin parempi keskittyä rajattuihin, heikkoa tekoälyä
sisältäviin sovellusongelmiin, joissa tekoäly on pikemminkin ihmisen avustaja. ei hallitsija. Tässä yhteydessä käytetään usein
termiä augmented intelligence (avustava äly). Tekoälyyn liittyvää hypeä voisi myös vähentää käyttämällä tekoälyn sijasta
enemmän sovelluslähtöistä termiä koneäly (machine intelligence), jolloin vertailua ihmisen älyyn ei tarvitsisi edes tehdä.
Voidaan odottaa, että tällainen koneäly tulee olemaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän normaali muuhun teknologian
integroitunut osa, parantaen sovellusten mukautuvuutta uusiin tilanteisiin, toimivuutta ja käytettävyyttä.
Tässä mielessä on kyse normaalista teknologian kehitysvaiheesta, jossa otetaan käyttöön uusia ratkaisuja eikä enää edes puhuta tekoälystä. Tutkimuksen ja teknologian edistymisen myötä
voidaan vastata nykyistä paremmin ym. tekoälyn suuriin haasteisiin, ja saada järjestelmiin nykyistä enemmän ihmisälyä muistuttavia ominaisuuksia.
11.2 Tekoälyn tulevaisuudennäkymiä ja haasteita
Integroimalla erilaisia tekoälyn piiriin liittyviä teknologioita,
esimerkiksi massadataa, koneoppimista, puhetta, luonnollisen
kielen tulkintaa, konenäköä ja robotiikkaa, voidaan luoda aivan
uudentyyppisiä sovelluksia. Futuristisena esimerkkinä ovat paljon median huomiota saaneet ihmistä matkivat sosiaaliset humanoidirobotit, kuten hongkongilaisen yrityksen kehittämä Sophiarobotti (Aittokoski, 2018b) (kuva 11.1). Tämän tyyppinen usean
heikkoa tekoälyä edustavan ominaisuuden yhdistäminen samaan
järjestelmään ja sovellukseen lieneekin alue, jolla voidaan saa-
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vuttaa teknologioiden kehittyessä hämmästyttäviä tuloksia tulevaisuudessa. Verkottuneessa yhteiskunnassamme voidaan käyttää myös usean, mahdollisesti eri paikoissa sijaitsevan heikkoa
tekoälyä tekevän tietokoneen ”joukkoälyä” entistä vaativampien
ongelmien ratkaisuun (Wiki-Joukko).

Kuva 11.1. Sophia-robotti. (© 123RF)
Suomen menestyminen tekoälyssä vaatii sovelluksiin panostamisen ohella myös vahvaa panostusta alan pitkäjänteiseen tutkimukseen, jotta pystytään tuottamaan riittävän omaperäisiä ratkaisuja. Koulutus on myös keskeisessä roolissa menestyksen
kannalta. Tarvitaan sekä kansalaisten datalukutaidon parantamista että tekoälyn spesialistien koulutusta. Tekoälyyn erikoistuvien on syytä paneutua alaan laaja-alaisesti, lähtien matematiikasta, ohjelmointitaidoista, sekä perinteisistä että uusista tekoäly- ja data-analyysimenetelmistä.
Tekoälyn seuraava suuri askel vaatii nykyisten menetelmä- ja toteutusratkaisujen uudelleen arviointia. Monissa sovelluksissa ei
ole käytettävissä massiivista dataa tai sellaisen hankkiminen on
liian kallista. Koneoppimiseen ja erityisesti syväoppimiseen keskittyvä tekoäly on haavoittuvainen vihamielisille hyökkäyksille,
joissa järjestelmälle syötetään oikeata muistuttavaa, silmillä tai
muilla aisteilla havaitsematonta virheellistä opetusdataa (Heaven, 2019).
Tämä on suuri uhka monilla keskeisillä sovellusaloilla, kuten
lääketieteessä, itseohjautuvissa ajoneuvoissa ja tekoälyohjaukseen tukeutuvissa asejärjestelmissä (Finlayson ja muut, 2019).
Liian suuri riippuvuus teknologiajohtajien palveluista on kallista
ja voi riskeerata turvallisuuden. Tässä ovat myös pienten kansainvälisesti verkottuneiden talouksien mahdollisuudet uudenlaisille tekoälyä hyödyntäville liiketoimintamalleille.
Johtava tutkija Ilkka Tuomen mukaan (Tuomi, 2019) kasvavasta
energiankulutuksesta seuraa, että vain harvat tekoälymallien kehittäjät voivat pysyä kehityksen mukana. Parhaiden (ja syvim-
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pien) syväoppimismallien kuluttama energia on kymmenkertaistunut vuosittain 2010-luvulla. Google, Facebook ja muut johtavat tekoäly-yritykset ovat jo nyt maailman suurimpia uusiutuvan
energian käyttäjiä - ja kehityksen näin jatkuessa jo lähitulevaisuudessa tuuli- ja aurinkovoimaa ei ehkä enää riitä muille.
Globaalien internet-palveluiden tuottamisessa Pohjoismaista
Ruotsi on jo pitkään ollut suunnannäyttäjä, eikä pelkästään
Skypen, Spotifyn ja Klarnan ansiosta. Taustana lienee vakiintunut kansainvälisen kaupan kulttuuri. Olisiko Suomessa vastaavasti haettava tekoälymenestykselle pohja omasta vahvasta tietoliikenne- ja tietotekniikan osaamisesta? Tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä elektroniikan edistysaskeleet ovat nimittäin johtamassa ultratiheisiin verkkoihin. Tällaisia kehityskulkuja ovat
esimerkiksi yleistyvä kehonläheinen elektroniikka, kuten aktiivisuutta ja terveyttä mittaavat rannekkeet ja sormukset. Samaan
tapaan näemme verkotetun langattoman teknologian valtaavan
yhä uusia sovelluksia rakennuksien, koneiden, laitteiden, tuotanto- ja lemmikkieläinten, jne. kohdalla.
Seurauksena pelkästään kerätyn datan määrä on kasvamassa valtavasti, henkilötietosuojaseikkojen samalla kyseenalaistaessa
tiedon ja analytiikan keskittämistä palvelinkeskuksiin. Toisaalta
teknisistä lähteistä tuleva tieto on harvemmin kategorisoitua, toisin kuin esim. ihmisten internetin palveluihin syöttämät kuvat.
Tämä haastaa nykyisen kaltaiseen koneoppimiseen nojaavan tekoälysovellusten kehittämisen.
Monien arvioiden mukaan tekoäly ja koneoppiminen tulevatkin
siirtymään yhä enemmän ns. reuna- ja sumulaskennan varaan
(kuva 11.2). Tuolloin raskaampaa laskentaa ja analytiikkaa tarvitsevat palvelut tuotetaan langattoman verkon tukiasemissa tai
jopa hajautetusti mittaussolmujen, kännyköiden, kulkuvälineiden ja muiden päätelaitteiden keskinäisenä yhteistyönä. Tämä
parantaa reaktiivisuutta, häiriösietoisuutta sekä tietosuojaa pudottamalla keskitettyjen resurssien roolia, mutta haastaa koneoppimisen: tarjolla on vähemmän dataa, jolloin syviin neuroverkkoihin perustuvat menettelyt ovat selvästi vaikeuksissa.
Niinpä tutkijoiden olisi suuria luokiteltuja aineistoja vaativien
menetelmien sijaan tähdättävä rajoitetuista esimerkkimääristä
oppiviin ratkaisuihin. Käytännön tuloksena voimme esimerkiksi
saada hajautettuja dynaamisen datan hakukoneita, joilta voimme
kysyä tiedon muuttumisesta.
Toisaalta ultratiheiden verkkojen päätelaitteet tulevat enenevästi
toimimaan ympäristöstään keräämällä energialla tarvitsematta
paristoja tai ulkoista tehonsyöttöä. Energiankulutusta olisi kyettävä vähentämään ilmastomuutoksenkin hillitsemiseksi. Niinpä
sekä laskennan että muistinkäytön on oltava energiatehokasta.
Liiallinen virrankulutus estää monien sovellusten kehittämisen,
esimerkiksi mobiililaitteisiin, älylaseihin, älykelloihin tai ympäristöön upotettuihin älykkäisiin sensoreihin.
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Kuva 11.2. Sumulaskenta hajauttaa. (© 123RF)
Nopeasti oppivan ja vähäenergiaisesti toimivan tekoälyn saavuttaminen vaatii panostuksia tehokkaiden esitystapojen tutkimukseen. Esimerkiksi LBP:tä muistuttavat tai muut binäärimuotoon
muutettua dataa käyttävät neuroverkkomenetelmät voisivat
tuoda merkittäviä tehokkuusparannuksia. Tutkimuksen rahoittajien onkin ymmärrettävä tukea sekä perinteistä tietotekniikkaa
soveltavien energiatehokkaiden oppimisalgoritmien, että uusiin
menetelmiin pohjautuvien ratkaisujen kehittämistä.
Erittäin ajankohtaisena lähitulevaisuuden tutkimusalana nähdään koneoppiminen yhdellä tai korkeintaan muutamalla opetusnäytteellä (one/few shot learning), kuten ihmiset monia asioita
oppivat, esimerkkinä osiossa 3.4 mainittu Bayesilainen ohjelmaoppiminen (Lake ja muut, 2015). Tällaisten menetelmien kanssa
uudet langattomat tietoliikenneteknologiat tukevat tekoälyn
upottamista ihmisen välittömään toimintaympäristöön internetjättien palvelinkeskusten sijasta. Tietotekniikan heiluri saattaakin heilahtaa jälleen kerran keskittymisestä hajauttamiseen.
Vahva ihmisen älyä muistuttava tekoäly on vielä kaukana. Nykyinen tekoäly nähdään vai terästettynä versiona siitä, mitä tekoäly oli jo kauan sitten. Seuraavassa vaiheessa tarvitaan tekoälyn perusteiden uudelleen arviointia ja erilaisten lähestymistapojen yhdistämistä - esimerkiksi yhdistämään konnektionistista
hahmontunnistusta tekeviä neuroverkkomenetelmiä ja symbolisen tiedon käsittelyä tekeviä menetelmiä. MIT:n, IBM:n ja
DeepMindin keväällä 2019 julkistettu Neuro-Symbol Concept
Learner -ohjelma on mielenkiintoinen askel tähän suuntaan. Se
oppii huomattavasti yksinkertaistetun version ympäristöstään
lasten tyyliin, katsomalla ympärilleen ja puhumalla. (Knight,
2019). Kyky analysoida syy-seuraussuhteita nähdään yhtenä
keskeisimpänä elementtinä nykyistä vahvemman tekoälyn luomiseksi. Osiossa 10.4 esitettiin useiden tekoälyn eksperttien näkemyksiä tarvittavista kehityssuunnista.
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LIITE L1: Suomestako tekoälyn huippumaa?
L1.1 Yleistä
Tekoälyn tutkimukseen ja kehittämiseen on panostettu ja aiotaan
jatkossakin panostaa erittäin paljon useissa maissa. Tekoälytalvista huolimatta tutkimus ei missään vaiheessa ole katkennut,
sillä teknologian mahdollisuudet on nähty valtaviksi. Yhdysvallat on ollut koko tekoälyn historian ajan johtavassa asemassa
sekä perustutkimuksessa, että tekoälyä soveltavien yritysten
osalta. Useimmat alan johtavat yritykset, kuten Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple ja IBM ovat sieltä kotoisin.
Kanada on ollut keskeisessä asemassa perustutkimuksessa, etenkin uusien koneoppimismenetelmien, kuten syväoppiminen, kehittämisessä (mm. Geoffrey Hinton ja Yoshua Bengio). Monet
maat Euroopassa ovat myös kärjen tuntumassa, esimerkiksi IsoBritannia, Saksa, Ranska, Sveitsi ja Hollanti. Japani on ollut jo
pitkään kärkimaita robotiikan alalla.
Kiina panostaa valtavia summia tekoälyn tutkimukseen. Sillä on
jo suuren väestömääränsä ja kehittyneiden viestintäpalvelujensa
takia valtavasti koneoppimiseen tarvittavaa dataa käytettävissään ja runsaasti päteviä alan tutkijoita. Uskomme sen olevan tuleva huippumaa sekä tutkimuksessa että soveltamisessa.
Useilla tekoälyn osa-alueilla Kiina on jo nyt kärkimaiden joukossa, sillä esimerkiksi konenäön huippukonferensseissa on suurimmassa osassa hyväksytyistä paperista vähintään yksi kirjoittajista Kiinasta tai kiinalaistaustainen. Tilanne on samanlainen
koneoppimiseen keskittyvissä konferensseissa. Monet Yhdysvalloissa tai muissa maissa koulutetut huippututkijat ovat palanneet Kiinaan tai muualla toimiviin kiinalaisiin yrityksin siellä
heille avautuvien hyvien urakehitysmahdollisuuksien takia.
Tulevaisuudessa ihmisiltä vaaditaan enemmän koulutusta ja jatkuvaa kykyä suuntautua uudenlaisiin tehtäviin. Sanonta ”koulutusta vastaava työpaikka” voitaneen pitkälti unohtaa, sillä jo nykyisin monilla toimialoilla tarvitaan jatkuvaa oppimista ja kouluttautumista. Peruskoulutuksen on siksi annettava riittävä pohja
uuden oppimiselle.
Tulevassa tekoäly-yhteiskunnassa tullaankin tarvitsemaan uudenlaisia, datanlukutaitoisia kansalaisia, jotka pystyvät lukemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja viestimään datasta. Tämä todettiin jo presidentti Obaman teknologiakomitean mietinnössä
lokakuussa 2016 (Executive Office, 2016). Käytännössä kyse on
digitalisoitumiskehityksen jatkumisesta.
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L1.2 Digibarometri 2017 – aiheena tekoäly
Kesäkuussa 2017 julkaistiin Liikenne- ja viestintäministeriön,
Tekesin, Teknologiateollisuus ry:n ja Verkkoteollisuus ry:n Digibarometri -raportti, jonka pääteemana oli tekoäly (Digibarometri, 2017). Sen artikkelin ”Tekoälyn voitto?” laatijoina olivat
Juri Mattila, Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Timo Seppälä.
Tässä raportissa tekoälyllä tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa ennakointi- ja päättelyjärjestelmää, jonka sovelluskohteita ovat
mm. looginen päättely, tiedon esittäminen, suunnittelu ja navigointi, puhutun kielen prosessointi sekä ympäristön havainnointi. Raportissa käydään läpi Suomen tekoälyn tilanne keväällä 2017 sekä yritysten että tutkimuksen näkökulmista.
Suomessa on todettu olleen tuolloin 350 tekoälyä kehittävää tai
sitä liiketoiminnassaan hyödyntävää yritystä, vastaten 0,2% vähintään yhden hengen työllistävistä yrityksistä. Vähän isompia,
eli vähintään kymmenen henkilön tekoälytiimejä löytyi 30 yrityksestä. Mittakaava Suomessa on pieni, kun esimerkiksi kiinalaisella Baidu-yrityksellä sanotaan olevan 1300 tekoälyn kehittäjää. Suomalaisten terävästä kärjestä mainitaan esimerkkinä
The Curious AI Company, joka on pärjännyt hyvin kansainvälisessä kilpailussa omalla alallaan.
Valtaosa yrityksistä (263) toimi Uudellamaalla, seuraavaksi eniten Pirkanmaalla (22), Pohjois-Pohjanmaalla (15) ja VarsinaisSuomessa (13). Merkittävimpiä näiden yritysten toimialoista olivat ohjelmistot (39%) ja liikkeenjohdon konsultointi (12%).
Tyypillisesti tekoäly-yritykset olivat muita yrityksiä nuorempia,
korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Niiden osuus oli kuitenkin merkittävin suurissa, vähintään 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä.
Tekoäly-yritykset olivat muita enemmän kansainvälisesti suuntautuneita ja ne saivat usein rahoitusta Tekesiltä (nykyisin Business Finland Oy) ja pääomasijoittajilta. Lähes kaikilla yrityksillä
tekoäly liittyi asiakkaille tarjottaviin tavaroihin tai palveluihin.
Kolmasosa hyödynsi tekoälyä sisäisten prosessien kehittämisessä.
Raportin mukaan kolme neljäsosaa tekoäly-yrityksistämme hyödynsi ulkopuolista alustaa tai toimittajaa, enimmäkseen Microsoftia, IBM:ää ja Googlea. Näiden lisäksi neljäntenä päävaihtoehtona Suomen tekoäly-yrityksissä voidaan pitää em. kolmen
yrityksen ja muiden tukemia avoimeen koodiin (open source) perustuvia ratkaisuja.
Suomessa oli laskettu tuolloin olleen noin 400 tekoälyn tutkijaa.
Eniten vertaisarvioituja Suomessa työskentelevien tutkijoiden
julkaisuja oli syntynyt Aalto-yliopistossa (26%), ja sen jälkeen
tasavahvoina olivat Helsingin yliopisto (11%). Tampereen teknillinen yliopisto (10%) ja Oulun yliopisto (10%). Julkaisuja oli
etsitty yleisimmin tieteen arvioinnissa käytettävää Thomson
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Reutersin Web of Science -tietokantaa käyttäen, tässä yhteydessä ruotsalaisen Kungliga Tekniska Högskolanin kirjaston jalostamana versiona (Bibmet). Noin prosentti kaikista ja neljäsosa tietotekniikkaan liittyvistä Suomessa työskentelevien tieteellisistä artikkeleista on viime vuosina liittynyt tekoälyyn.
Samaa tietokantaa käyttäen oli etsitty eniten vuosina 2015-2016
julkaisseita Suomessa työskenteleviä tutkijoita. Omalta kannaltamme mielenkiintoisena tuloksena oli, että yksikkömme tutkija,
nykyinen professori Guoying Zhao oli jaetulla ensimmäisellä sijalla (15 tekoälyjulkaisua) tuolloin Aalto-yliopistossa toimineen
Yolan Michen kanssa ja tämän kirjan kirjoittaja Matti Pietikäinen oli kolmannella sijalla (11 julkaisua). Puolet kymmenestä
eniten julkaisseesta oli ulkomaalaistaustaisia, ja uskomme että
heidän osuutensa tulee jatkossa yhä kasvamaan.
Digibarometri 2017 -raportti antaa hyvän kuvan Suomen tekoälyaktiviteettien tilanteesta nykyisen tekoälybuumin alkuvaiheessa. Esitetyt luvut ovat tänä päivänä jo erilaiset teollisuudessa
sekä tutkimukseen ja koulutukseen tehtyjen viimeaikaisten panostusten ansiosta (Ailisto ja muut, 2019). Tässä, kuten kaikissa
muissakin selvityksissä, on myös otettava huomioon se mitä kussakin tapauksessa käsitetään tekoälyyn kuuluvaksi.
L1.3 Mitä Suomessa aiotaan tehdä?
Suomessa on reagoitu varsin nopeasti tekoälyn tuomiin suuriin
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Elinkeinoministeri Mika Lintilä
asetti keväällä 2017 (HS 19.5.2017) ohjausryhmän selvittämään,
millä keinoilla Suomi nostetaan maailman parhaaksi tekoälyn
soveltajaksi. Ohjausryhmän johtajana on toiminut Huhtamäen ja
Sanoman hallitusten puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä.
Sen tehtävänä oli koota tekoälyohjelma yhteistyössä julkisen
sektorin ja yritysten kanssa. Miten yritykset voivat hyödyntää tekoälyä, miten pitäisi kehittää Suomen tietovarantoja ja millä tavoin tekoäly muuttaa yhteiskuntaa?
Syksyllä 2017 työryhmä sai valmiiksi raporttinsa ”Suomen tekoälyaika. Suomi tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi: tavoite ja
toimenpidesuositukset” (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2017).
Siinä esitetään kahdeksan avainta tekoälyaikaan:,
1. Kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä.
Tähän liittyen tarvitaan sekä huippututkimusta että herättelyä tekoälyn mahdollisuuksiin.
2. Hyödytämme dataa kaikilla sektoreilla. Data on keskeisessä asemassa modernissa tekoälyssä ja sen laadulla
ja saatavuudella on vaikutus tekoälystä saataviin hyötyihin.
3. Nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa.
Yrityksillä on oltava nopea ja tehokas tapa päästä mukaan tekoälyn kehitykseen.
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4. Varmistamme huippuosaamisen ja houkuttelemme
huippuosaajia. Huippuosaaminen ja huippuosaajat ovat
elinehto Suomen muutoksessa kohti tekoälyaikaa.
5. Teemme rohkeita valintoja ja investointeja. Jotta Suomen rajalliset resurssit saadaan tehokkaaseen ja tuotavaan käyttöön, on tehtävä rohkeita panostuksia tietyille
valituille alueille.
6. Rakennamme maailman parhaat julkiset palvelut.
Tekoälyn avulla julkinen hallinto uudistuu ajasta ja paikasta vapaaksi palvelujen tarjoajaksi. Julkiset organisaatiot olisi kytkettävä tekoälyn avulla yhteen.
7. Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja. Tekoälyn laaja
soveltaminen ja hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä ja
uudenlaisia kumppanuuksia, erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
8. Nostamme Suomen tekoälyajan suunnannäyttäjäksi.
Tähän liittyen meidän on oltava aktiivisia kansainvälisessä kehityksessä ja profiloiduttava omien vahvuuksiemme kautta.
Mielestämme nämä ovat hyviä näkökohtia. Suomen suurimpiin
vahvuuksiin kuuluu, että olemme hyviä insinöörityössä eli soveltamaan uutta tietoa. Lisäksi ihmiset ovat kiinnostuneita uudesta teknologiasta.
Suomi voi mielestämme olla kärkimaiden joukossa etenkin viennin vahvuusalueillaan, hyödyntäen tekoälyä esimerkiksi puunjalostus- ja metalliteollisuudessa, laivoissa, tietoliikenteessä, hisseissä, lääketieteen tekniikassa, tietokonepeleissä jne.
Ns. älykkäiden toimintojen lisääminen erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin on luonnollinen askel teknologian kehittymisen
myötä, liittyen viimeksi koneoppimisen edistymiseen, massiivisen datan käyttöön ja näiden käsittelyyn soveltuvien laitteistojen
kehittymiseen. Lisäksi pitää pystyä soveltamaan tekoälyteknologioita ensimmäisten joukossa palveluissa ja muissa yhteiskunnan toiminnoissa. Tarvitaan sekä uusia yrityksiä että tekoälyn
osaamisen lisäämistä nykyisissä yrityksissä.
Tekoälyaikaan liittyvät suositukset painottavat soveltamista,
mikä ilman omaa vahvaa tutkimusta tarkoittaa seuraajan roolin
omaksumista. Tällä hetkellä tämä näkyy mm. muiden tuottamien
alustojen ja teknologioiden käytössä, jolloin ”omaa” saattaakin
olla vain data, joka sekin voi olla kansainvälisten yritysten hallussa.
Jo pelkästään keskittymistrendin katkaisemiseen tähtäävän tekoälytutkimukseen panostaminen voisi olla perusteltua ja kytkeä
viimeistään tuleviin 6G -teknologioihin.
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L1.4 Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus
L1.4.1 Raportti 19.6.2018
Yhtenä seuraavana askeleena Valtioneuvoston kanslia julkaisi
19.6.2018 raportin ”Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus” (Ailisto ja muut, 2018). Siinä on jäsennetty tekoäly kymmeneen osa-alueeseen auttamaan julkista keskustelua ja luomaan
pohjaa päätöksenteolle yhteisen käsitteistön avulla.
Raportin luvussa 2 esitetään tekoälyn yleiskuvaus ja jäsennys.
Tekoäly ymmärretään tässä yhteydessä hyvin laaja-alaisena:
”Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät, ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä
tavalla”.
Raportin toimeksiannon mukaisesti tekoälyn osaamisalueiksi on
määritelty:
1.
2.
3.
4.
5.

Data-analyysi
Havainnointi ja tilannetietoisuus
Luonnollinen kieli ja kognitio
Vuorovaikutus ihmisen kanssa
Digitaidot työelämässä, ongelman ratkaisu ja laskennallinen luovuus
6. Koneoppiminen
7. Järjestelmätaso ja systeemivaikutukset
8. Tekoälyn laskentaympäristöt, alustat ja palvelut, ekosysteemit
9. Robotiikka ja koneautomaatio – tekoälyn fyysinen ulottuvuus
10. Etiikka, moraali, regulaatio ja lainsäädäntö
Näitä alueita esitellään luvussa 2 raportin tavoitteen mukaisesti
riittävän helposti ymmärrettävällä tavalla.
Luvussa 3 esitetään tekoälyn huippuosaamisen kartoitus. Tekoälyyn liittyvää tutkimusta eri maissa ja osa-alueilla tarkastellaan
julkaisuanalyysin avulla. Kiina on jo ohittanut Yhdysvallat julkaisujen määrässä, mutta kaikki EU-maat huomioiden EU:ssa
julkaistaan vielä enemmän. Tekoälyn osa-alueista julkaistaan
eniten koneoppimisen ja neuroverkkojen aloilta.
Esitetty Scopus-tietokantaan perustuva julkaisuanalyysi antaa
valitettavasti vääristyneen käsityksen. Sen mukaan esimerkiksi
Computer Vision (konenäkö) -aiheesta on julkaistu vuosina
2008-2017 yhteensä 3389 vertaisarvioitua julkaisua - laskua 13,6%. Alan huippukonferenssien (CVPR, ICCV, ECCV) osallistujamäärät ovat kuitenkin räjähtäneet. Niissä on viime vuosina ollut jopa 9000 osallistujaa - eivätkä kaikki halukkaat
mahdu sisälle. Aktiivisina osallistujina ja näyttelyissä ovat
useimmat tekoälyn ns. teknologiajohtajat, kuten esimerkiksi
Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, Baidu, joilla kai-

233

killa konenäkö kuuluu tekoälyn keskeisiin alueisiin. Ja syväoppimisen läpimurtohan tapahtui konenäön alueella, CNNsyväneuroverkon, ImageNetin ja huipputehokkaiden prosessoreiden ansiosta.
Selvästikin julkaisuanalyysissa on sivuutettu Scopus-haussa ensin vastaan tulevat ylätason käsitteet ja keinotekoisesti erotettu
konenäköön liittyvät koneoppimista, piirreirrotusta yms. sisältävät osat muusta konenäöstä, kuten myös muista vastaavista aiheista. Tämä johtaa osin harhaanjohtavaan kuvaan kehityksestä
ja sovelluksista.
Julkaisuanalyysi on keskeinen osa tutkimuksen tieteellisen vaikuttavuuden arvioinnissa. Sitä käytetään kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa, eri tieteenalojen vertailuissa sekä tutkimusryhmien ja yksittäisten tutkijoiden tieteellisen tason vertailuissa. Siksi on tärkeää, että myös tekoälytutkimuksen arvioineissa käytetään mahdollisimman objektiivisia ja huolellisesti
suunniteltuja arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi Leidenin
yliopisto tekee, ks. http://www.leidenranking.com/information/indicators. Tekoälyn osalta Stanfordin yliopiston ”The AI
Index 2018 Annual Report” (Shoham ja muut, 2018) lienee alan
paras trendianalyysi.
Luvussa 4 tarkastellaan tekoälyteknologioiden ominaisuuksia ja
kehittymistä. Teknologian ominaisuuksia ovat autonomisuus,
oppivuus ja suorituskyky. Teknologian kehityksessä huomioitavina seikkoina pidetään avoimuutta, riskejä ja validointia.
Raportti antaa kohtuullisen kuvan tekoälyn kokonaisuudesta.
Valittu laaja-alainen lähestymistapa lienee kohdeyleisön kannalta perusteltu, sillä raportin liitteessä esitellyt täydentävät näkökulmat kohdentuvat etenkin tekoälyn ytimen tutkimukseen ja
kehittämiseen. Tekoälyn menetelmät kehittyvät jatkuvasti ja menestyksekäs soveltaminen edellyttää uusimpien menetelmien ja
tekniikoiden käyttämistä
Raportin liite: Täydentäviä näkökulmia
Raportin liitteessä esitellään lyhyesti raportin kymmenen osaamisalueen näkökulmaan täydentäviä kulmia.
1) Jaetaan tekoäly sen kehitysasteiden mukaan kapeaan (heikkoon), yleiseen (vahvaan) ja supertekoälyyn. Tässä kirjassamme nämä asteet tulevat monessa yhteydessä esille.
2) Tarkastellaan tekoälyä USA:n armeijan tutkimuksen rahoituslaitoksen DARPA:n jaottelun mukaisesti kolmena aaltona
”kuvaa, luokittele ja selitä”. Kuvaileva liittyy käsin muokattuun tietämykseen, esimerkiksi symboliseen tekoälyyn ja
sääntöpohjaisiin järjestelmiin. Luokitteleva on nykyinen valtaparadigma, perustuen tilastolliseen oppimiseen, koneoppimiseen ja massiivisen datan käyttöön. Selittävä sisältää ko-
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neaistimista, oppimista, päättelyä ja abstrahointia eri konteksteissa. Tämäkin jaottelu vastaa hyvin tässä kirjassa esitettyä: symbolisesta tekoälystä massadatan käyttöön perustuvaan oppivaan tekoälyyn, ja lopulta pyritään eri lähestymistapoja yhdistävään vahvaan tekoälyyn.
3) Stanfordin AI100 -paneelin näkemyksen mukainen jaottelu
”kuumista” tutkimustrendeistä (”Artificial intelligence and
life in 2030 – one hundred year study on AI” -hankkeen paneelin raportit 2015 ja 2017). Esitettyjä trendejä ovat koneoppimisen soveltaminen massiivisen datan analysointiin; syväoppiminen kuva-analyysissä ja muussa havainnoinnissa
sekä luonnollisen kielen käsittelyssä ja näihin liittyvien tehoprosessoreiden kehittäminen; vahvistusoppiminen päätöksenteon todellisissa ongelmissa; robotiikka, autonomiset ajoneuvot, esineiden käsittely; syväoppivia neuroverkkoja hyödyntävä kuva-analyysi ja konenäkö; luonnollisen kielen
kääntäminen, etenkin puheentunnistus ja kielenkääntäminen;
ihmisen ja tietokoneen yhteistyö ja joukkoistaminen siten,
että voidaan hyödyntää kummankin vahvuuksia; peliteorian
käyttö kannustimiin ja muihin sosiaalisiin ja liike-elämän
tarpeisiin; tekoälyä pidetään tapana yhdistää ja hyödyntää
esineiden internetin (Internet of Things) tuottamana valtava
ja sekalainen informaatio.
Oman kokemuksemme ja näkemyksemme mukaan on helppo
yhtyä näihin täydentäviin jaotteluihin, ja ajankohtaisen tutkimuksen näkökulmasta etenkin AI100 -paneelin näkemyksiin.
L1.4.2 Loppuraportti 15.1.2019
Tammikuussa 2019 julkaistiin em. hankkeen loppuraportti tekoälyn osaamisesta suomalaisessa tutkimuksessa, yrityksissä ja
korkean asteen koulutuksessa (Ailisto ja muut, 2019). Ohessa
esitämme lyhyen yhteenvedon tästä raportista ja omaan kokemukseemme perustuvia kannanottoja sen toimenpide-ehdotuksiin etenkin yliopistojen tutkimukseen näkökulmasta.
Tieteellisten julkaisujen laadun ja määrän mukaan Suomi sijoittui sijalle 17, Etelä-Korean ja Itävallan väliin. Suomen osuus
maailman tekoälyjulkaisuista oli selvityksen mukaan vain 0,5%,
mikä on sama kuin maamme osuus kaikista tieteellisistä julkaisuista. Tekoälyn osuus koko maailman tieteellisestä julkaisutoiminnasta on kuitenkin 1%:n luokkaa. Yritysten osaamisen todettiin myös olevan hyvällä tasolla, mutta tekoälyn hyödyntäminen
niiden toiminnassa ei ollut laajaa.
Tekoälyn opetusta annetaan useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ja tekoälykursseista voi koota pääaineopinnot joissakin yliopistoissa. Lisäksi väitetään, että vaikka tekoälyn koulutusta ollaan lisäämässä, ei termiä tekoäly käytetä vielä Suomessa opiskeluohjelmien markkinoinnissa. Kuten liitteessä L2
esitetään, on Oulun yliopiston tietotekniikan koulutusohjelmassa
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mahdollista valita tekoälyn suuntautumisvaihtoehto. Tätä suuntautumisvaihtoehtoa on jo käytetty tietotekniikan koulutusohjelman ja kansainvälisen maisteriohjelman markkinoinnissa. Tulokset ovat näkyneet selvästi hakijoiden määrän lisääntymisenä
ja tekoälyn piiriin kuuluvien kurssien suosiona.
Loppuraportissa tarkastellaan myös Suomen vahvuuksia em. tekoälyn kymmenellä osaamisalueella sekä tutkimuksen ja koulutuksen että yritysten ja julkisen hallinnon osalta.
Loppuraportin luvussa 6 esitellään selvityksen laatijoiden toimenpide-ehdotuksia, joita ovat:
1. Luodaan selkeä kansallinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiostrategia ja parannetaan tutkimuksen hyötysuhdetta vähentämällä rahoituksen hakemiseen kuluvaa työtä
2. Tutkimuksen valtavirran tungoksesta kapeisiin erikoisalueisiin
3. Data-aineistot tehokkaasti käyttöön
4. Suunnitelmalliseen kansainväliseen yhteistyöhön – Tekoälyn kansainvälinen tohtorikoulutusohjelma
5. Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille suoraa rahoitusta soveltavaan tutkimukseen
6. Mahdollistetaan jatkuva oppiminen tekemällä kurssit avoimiksi kaikille
7. Tekoälymenetelmät tekemään päätöksiä jo nyt
8. Joustavuutta henkilöiden liikkumiseen yritysten ja tutkimuksen välillä
9. Tekoäly osaksi yritysten ja julkisen hallinnon digitalisaatiosuunnitelmaa
10. Ulkomaisia osaajia yrityksiin
L1.4.3 Kannanottoja toimenpide-ehdotuksiin
Kokonaisuutena loppuraportin ehdotukset ovat mielestämme hyviä. Alla on esitetty joitakin omia näkemyksiämme lähinnä yliopistotutkimuksen ja -koulutuksen näkökulmasta. Lopuksi esitämme ymmärryksemme tekoälyliiketoiminnan sellaisista tarpeista, jotka puuttuvat raportista.
Rahoituksen hakemiseen menee Suomessa kohtuuttoman paljon
aikaa parhailtakin tutkijoilta (raportin kohta 1). Tuon ajan voisi
käyttää paljon paremminkin tutkimukseen. Tutkimusryhmien rahoitus joudutaan jokaiselle vuodelle erikseen kasaamaan useista
pienistä puroista, mikä johtaa lyhytaikaisiin työsopimuksiin ja
monien parhaiden tutkijoiden menettämiseen. Suomella on mahdollisuus olla kansainvälisellä huipulla vain kapeilla erikoisalueilla, eikä tällaisia alueita voi luoda tyhjästä (raportin kohta 2).
Huippuosaamisen luomiseen vaaditaan vuosikausien työ - oman
tutkimuksemme osalta todella merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin meni aikaa 15-20 vuotta.
Nykyinen koneoppimiseen perustuva tekoäly vaatii valtavia
data-aineistoja eri sovellusaloilta (raportin kohta 3). Konenäön
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tutkimus on ollut maailmalla suunnannäyttäjä tässä suhteessa,
onhan jo syväoppimisen läpimurtoon johtanut tutkimus vuonna
2012 käyttänyt laajaa ImageNet -tietokantaa, kuten luvussa 4 todettiin. Uusia laajoja tietokantoja eri ongelmiin on kehitetty jatkuvasti, esimerkiksi kasvontunnistukseen. Vastaavanlaisia tietokantoja tarvittaisiin etenkin kaikissa syväoppimista hyödyntävissä sovelluksissa. Niiden luominen ja muokkaaminen vaatii
valtavasti työtä ja resursseja sekä avointa politiikkaa data-aineistojen tehokkaaseen käyttöön.
Syvällinen kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä huippututkimukselle (raportin kohta 4). Perustutkimuksen osalta parasta
yhteistyötä on mielestämme oman tutkimuksen kansainvälisen
maineen pohjalta syntyvä kahdenvälinen yhteistyö ja tutkijanvaihto ulkomaisten huippututkijoiden ja ryhmien kanssa. Tätä
kautta syntyy usein paljon viittauksia saavia yhteisjulkaisuja,
joiden merkitys on todettu esimerkiksi Suomen Akatemian tekemissä tieteen tilan arvioinneissa. Nuorten tohtoreiden ja jatkoopiskelijoiden kannalta tällainen yhteistyö on erittäin palkitsevaa, eikä se ole edes kovin kallista. Esimerkkejä oman tutkimuksemme monivuotisista kahdenvälisistä yhteistyökumppaneista ovat huippututkijat ja -ryhmät Marylandin yliopistosta
(USA), kolmesta Kiinan tiedeakatemian instituutista sekä Imperial College Londonista.
Etenkin soveltavan tutkimuksen kannalta ovat Euroopan Unionin ja muiden organisaatioiden rahoittamat kansainväliset yhteistyöhankkeet keskeisessä asemassa. Esimerkiksi oman tutkimuksemme osalta ovat suurta teollista mielenkiintoa saaneet visuaalisen laaduntarkastuksen ja biometrisen tunnistuksen EUhankkeet olleet hyvin merkittäviä. Niissä on pitänyt tutustua
hankkeen aihepiiriin omaa erikoisalaa laajemmin ja on voitu verkottua merkittävien tutkimusryhmien ja yritysten kanssa.
Mikäli tekoälyn alalle perustetaan ehdotuksen mukaisesti kansainvälinen tohtoriohjelma, on sen oltava myös valtakunnallisesti verkottunut, ei pelkästään Helsingin alueelle keskittynyt.
Opetusministeriön rahoittamat tohtorikoulut 1990-luvun lopulla
ja 2000-luvun alussa olivat varsin hyvä malli valtakunnallisesta
verkottumisesta. Opetus voitaisiin hoitaa nykyisin pitkälti verkkokurssien ja etäopetuksen avulla, ja tutkimus pääosin alan parhaissa ryhmissä Suomessa ja vierailuilla kovatasoisiin ulkomaisiin ryhmiin.
Soveltavan tutkimuksen rahoittaminen on ollut viime vuosina
erittäin ongelmallista Tekesin (nykyisin Business Finland) suunnanmuutoksen takia (raportin kohta 5). Muistelemme kaiholla
vanhoja Tekesin yhteisrahoitteisia tavoitetutkimushankkeita,
joissa pystyi erittäin hyvin soveltamaan perustutkimuksen tuloksia erilaisiin sovellusongelmiin, kaikkien osapuolten istuessa samassa pöydässä vaikuttamassa tutkimuksen etenemiseen.
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Tie perustutkimuksesta sovelluksiin on usein pitkä. Em. tutkimushankkeiden pohjalta syntyi monesti hyviä sovellusaihioita ja
uusia tutkijoiden perustamia yrityksiä, joiden ensimmäiset asiakkaat olivat aikaisempia Tekes-hankekumppaneita. Vuonna
1981 perustetun Konenäön tutkimusryhmän ja siitä syntyneiden
uusien ryhmien pohjalta on perustettu tähän päivään mennessä
noin 20 yritystä.
Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen kaikille avoimilla kursseilla on hyvin kannatettava asia (raportin kohta 6). Opetusresurssien vähäisyys on kuitenkin iso ongelma. Tutkimusrahoituksen lyhytjänteisyyden vuoksi suurin osa nuorista tohtoreista siirtyy teollisuuteen tai palaa kotimaahansa. Erityisen ongelmallista
on suomenkielisen opetuksen järjestäminen, sillä suuri osa alan
jatko-opiskelijoista on ulkomailta. Uusien verkkokurssien luominen vaatii paljon resursseja, eikä niiden tekemiseen ole monella yksiköllä varaa.
Tekoälymenetelmiä pitäisi ottaa käyttöön ennakkoluulottomasti
eri sovelluksissa (raportin kohta 7), ottaen kuitenkin huomioon
nykyisen tekoälyn suuret rajoitukset. Soveltajien on oltava perillä näistä rajoituksista.
Sellaisia rahoitusmalleja olisi syytä luoda, jotka sallivat joustavan henkilöiden liikkumisen yritysten ja tutkimusyksiköiden välillä (raportin kohta 8). Nykyisin siirtyminen on ainakin yliopistojen osalta yksipuolista tutkijoiden siirtymistä teollisuuteen pitkäjänteisen tutkimusrahoituksen vähäisyyden ja alan tutkijoiden
suuren kysynnän takia.
Tekoäly on syytä ottaa osaksi yritysten ja julkisen hallinnon digitalisaatiosuunnitelmia (raportin kohta 9). Uuden teknologian
käyttöönotto sisältää aina riskejä, mutta ilman niitä emme pysty
olemaan edelläkävijöitä, emmekä edes pysymään kehityksen
mukana. Matkapuhelinteollisuuden syntyminen 1990-luvun
alussa on erittäin hyvä esimerkki samantyyppisestä toiminnasta.
Ulkomaisia tekoälyn osaajia tarvitaan sekä yrityksiin että tutkimusyksiköihin (raportin kohta 10). Yliopistojen osalta tämä on
rekrytoitavien puutteenkin vuoksi välttämätöntä, mutta monille
yrityksille kynnys ensimmäisen ulkomaalaiseen palkkaamiseen
on korkea. Tekoälyn soveltamiseen koulutettuja kuitenkin valmistuu yliopistojen kansainvälisistä maisteriohjelmista ja tohtoriohjelmista. Heidän poistumistaan Suomesta pystyisi vähentämään tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyön tekopaikkoja samaan tyyliin kuin suomalaisille opiskelijoille. Suoran ulkomaisen rekrytoinnin riskit ovat usein suuremmat.
Tekoälyliiketoiminnan merkittävä hidaste on tarve kytkeä ratkaisut osaksi olemassa olevia järjestelmiä ja toimintatapoja. Tuloksena on hybridi, jollaisen kehittäminen vaatii kokemuksen
kautta kertynyttä asiantuntemusta. Tekoälyratkaisun kehittämi-
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nen ja käyttöönotto saattaa siksi edustaa vain murto-osaa investoinnista. Aivan muut tekijät, kuin esimerkiksi koneoppimisen
soveltaminen, voivat määrittää käytettävät teknologiat. Tällainen peruste voi olla tarjolla oleva riittävä asiantuntijatarjonta.
Asiakkaalle kyse on yleensä ohjelmistohankinnasta, jollaisissa
hypen huipulla oleviin teknologioihin turvautuminen on tunnettu
ja usein realisoitunut riski: aluksi asiantuntijoista on pulaa, sitten
kehitystyökalujen tuki loppuu, vaikeuttaen suunnitellun elinkaaren aikaista ylläpitoa. Dataohjattujen menetelmien käyttöön liittyy vielä kysymys kehitystyössä käytetyn datan omistajuudesta
ja siihen liittyvästä henkilötietosuojasääntelystä. Alkuperäistä
opetusdataa ei välttämättä enää ole käytettävissä, jos järjestelmä
on opetettava uudelleen.
Em. ongelmat ovat hallittavissa, mutta tämä vaatii koulutusta.
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintojen sisällöt kuitenkin vain sivuavat uusien tuotteiden kehittämistä ja markkinoille vientiä. Tekoälyliiketoimintakin tarvitsee molempia. Ne
ovat tärkeitä nuorille ja kasvaville yrityksille ja niiden pitäisi leikata tekniikan ja kauppatieteiden koulutusten läpi. Koulutuksissa on sen sijaan runsauden pula vakiintuneiden alojen prosessijohtamisen, toimitusketjujen hallinnan ja optimoinnin, sekä rahoituksen sisällöistä. Lisäksi koulutuksissa käytetyt esimerkit
ovat säännöllisesti historiallisia ja suuryrityksiin liittyviä.
Uuden liiketoiminnan kehittämistä uusien teknologioiden varaan
on kieltämättä vaikea kouluttaa. Selvän ongelman muodostaa jo
koulutuskulttuuri: korkeakoulujen opintojaksot selvästi suunniteltu erikseen tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoille, mutta
tällainen eriyttäminen voi käydä kalliiksi, kun työelämässä tarvitaan yhteistyötä.
Yhteistyötä tarvitaan voittamaan harhakuvitelma, että isot vakiintuneet yritykset ovat voittamattomia ja syövät pienempien
toimintaedellytyksiä. Todellisuudessa isot toimijat eivät syö pieniä, vaan nopeat syövät hitaita, aivan koosta riippumatta. Internetin jättiyritysten syntyhistoriat ovat tästä esimerkkejä, mutta
niitä ei voi sellaisenaan kopioida menestysresepteiksi. Tekoälyä
kehittävien yritysten onkin keskityttävä oppimaan asiakastarpeita mahdollisimman nopeasti.
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LIITE L2: Mitä tekoälystä pitäisi opettaa?
L2.1 Yleistä
Tekoälyn tuoma murros asettaa suuria haasteita osaamisen kehittämiselle ja koulutusjärjestelmälle. Osaajista ei yliopistoissa
näy kuin takavalot, kun Oulussakin ovat monet yritykset alkaneet panostamaan tekoälyyn ja rekrytoineet parin vuoden aikana
(2016-2018) yli 15 tohtoritason tutkijaa. Uusia rekrytoitavia ei
enää tahdo löytyä (Pietikäinen ja muut, 2017). Tietotekniikan
opiskelijat ovat valtaosin töissä yrityksissä jo opintojen alkuvaiheista lähtien.
Toisaalta tutkimusrahoituksen pirstaloituminen ja lyhytjänteisyys aiheuttavat sen, että omaperäisiin uusiin innovaatioihin ja
tekoälyn ”syväosaamiseen” johtava huippututkimus on vaikeuksissa. Suomen vahvuus on aina ollut innovatiiviset ratkaisut, jopa
erilaiset kapea-alaiset niche-sovellukset, joiden markkina on
globaalisti suuri.
Nyt jopa tekoälyn avainteknologioihin liittyvät pitkän suomalaisen tutkimustradition omaavat alat, kuten koneoppiminen, konenäkö, ja puheen- ja kielen automaattinen tunnistaminen ovat olleet vaikeuksissa. Viimeaikaisen tekoälyhuuman ansiosta on onneksi parannusta tapahtunut - pääasiassa koneoppimisen osalta.
Yhä suurempi osa tekoälyyn erikoistuvista tohtoriopiskeijoista
ja tutkijoista tulee ulkomailta. Esimerkiksi yliopistomme Konenäön tutkimusryhmässä on kymmenkunta kovatasoista kiinalaista tutkijaa ja opiskelijaa, monet heistä kiinalaisella apurahalla. On selvää, että maksullisiksi tulleita kansainvälisiä maisteriohjelmia yliopistoissa ei saisi nähdä tuloeränä, vaan niiden
kautta on mahdollista saada motivoituneita huipputason opiskelijoita suomalaisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
Tekoälyn syvällinen osaaminen voi syntyä vain pitkäjänteisen
tutkimuksen kautta. Tutkimusrahoituksen saanti Suomessa on
kiristynyt viime vuosina merkittävästi ja Suomen Akatemiakin
yhä useammin rahoittaa vain kahden vuoden mittaisia hankkeita.
Business Finlandin (entinen Tekes) painopiste on siirtynyt nimensä mukaisesti yhä enemmän yritysläheiseen tutkimukseen.
Tällaisella rahoituksella voidaan toki saavuttaa pikavoittoja,
mutta omaperäiset uutta tietoa luovat tulokset ja innovaatiot syntyvät perustutkimuksen kautta. Useat tekoälyyn liittyvät startup
-yritykset ovatkin syntyneet yliopistojen tutkimuksen tuloksena.
Matematiikka ja ohjelmointitaito muodostavat keskeisen perustan tekoälyn osaamiselle. Motivaatio matemaattisten aineiden
opiskeluun kouluissa on kiistatta laskenut, ja hakijoiden määrä
teknillisten alojen yliopisto-opintoihin on pudonnut. Ongelma
alkaa jo peruskoulussa, jossa motivoituneet oppilaat eivät voi
edetä kykyjensä mukaisessa tahdissa. Myös kodeissa ja yhteiskunnan instituutioissa vallitseva asenne matematiikkaa kohtaan
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on usein vähättelevä. Onko lukion ainerakenne kohdallaan?
Onko pitkän matematiikan oppimäärään sijoitettu liikaa eri aiheita, jolloin syvällisempi osaaminen kärsii? Viimeaikaiset toimet matematiikan aseman vahvistamiseksi lukioissa näemme
kuitenkin positiivisena askeleena.
Matematiikan ja matemaattisen ajattelun osaamisen tarve eivät
rajoitu pelkästään ”koviin” luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Tulevat lääkärit joutuvat enemmän ja enemmän tekemisiin valtavien kuva- ja tietomassojen kanssa. Heidän on pystyttävä ymmärtämään mitä tästä tiedosta voidaan saada esille, käyttämään
uusia kehittyneitä teknologioita ja työkaluja jokapäiväisessä
työssään - sekä olemaan mukana yhteistyössä eri alojen eksperttien kanssa tutkimassa ja kehittämässä uutta teknologiaa ihmisten hyvinvoinnin seurantaan, sairauksien diagnoosiin ja hoitoon.
Suurten tietomassojen käyttö ja tulkinta ovat keskeisessä roolissa modernissa taloustieteessä. Pitää pystyä muun muassa analysoimaan nykytilannetta ja ennustamaan tulevia trendejä tämän
hetken ja aikaisemman tiedon pohjalta. Jo 1990-luvun alussa sanottiin, että Wall Street oli suurin työnantaja tekoälyyn erikoistuneille tohtoreille Yhdysvalloissa. Ympäristön tilaa voidaan
seurata keräämällä massiivisia mittausdatamääriä erilaisista vaikuttavista tekijöistä ja tulkitsemalla tätä dataa. Uusi teknologia,
jossa tekoäly on mukana, voi auttaa omalta osaltaan ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.
Jopa mielikuvaltaan kaukana matematiikasta ja tekniikasta olevat humanististen alojen tutkijat käyttävät kasvavassa määrin
erilaista mittausdataa sekä tekoälyyn liittyviä laitteita ja työkaluja tutkimuksessaan. Useimpien päätöksentekijöiden alasta
riippumatta olisi pystyttävä ymmärtämään mitä tekoäly on ja
mitä se ei ole, ja mitä se mahdollistaa, jotta he eivät olisi ulkopuolisten ”markkinamiesten” vietävissä.
Tulevien opettajien on tiedettävä, mistä digitalisaatiossa, automaatiossa ja tekoälyssä on kyse, ja pystyttävä näin omalta osaltaan auttamaan oppilaitaan siinä, että he pystyvät pärjäämään ja
työllistymään tulevaisuudessa. Automaatio ja tekoäly tulevat
kiistatta hävittämään rutiininomaisia työtehtäviä, mutta sellaisten tehtävien tarve tulee varmasti kasvamaan, joissa vaaditaan
analyyttistä ajattelua, luovuutta, kädentaitoa ja kykyä sopeutua
jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Myönteisen kuvan antaminen matematiikasta ja teknologiasta jo varhaisessa vaiheessa on
tärkeää, myös tytöille ja naisille, auttaen täten entistä tasa-arvoisemman yhteiskunnan luomisessa.
Kyky toimia modernissa tietoyhteiskunnassa koskee kaikkia
kansalaisia ja työtehtäviä. Datanlukutaito, ja myös sen tietäminen mitkä ovat tekoälyn mahdollisuudet ja rajat, ovat tärkeitä.
Turhien uhkakuvien pelko ei auta, sillä tekoäly on ihmisen avustaja, ei hallitsija. Suurimmat vaarat yksityiselle ihmiselle lienevät siinä, että hän ei pysty hyödyntämään jatkuvasti lisääntyviä
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ja uudistuvia, tekoälyä sisältäviä työkaluja, eikä tiedä miten suojata omia yksityistietojaan tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kuva L2.1. Eri näkökulmia tekoälyyn. (© 123RF)
Kuva L2.1 tuo esiin eri näkökulmia, joihin tekoälyn tutkimuksessa ja soveltamisessa voi joutua perehtymään. Tässä luvussa
keskitytään tekoälyn ytimeen, jonka tuntemusta tarvitaan useimmissa sovelluksissa. Tekoälyn opetusta tarkastellaan internetin
kautta saatavilla olevan verkko-opetuksen ja yliopistotason tekoälyeksperttien koulutuksen näkökulmista. Peruskoulun ja lukion
osalta on hyvän, ja kaikkia oppilaita koskevan matematiikan ja
matemaattisen osaamisen kehittäminen keskeisintä. Tietokoneiden ohjelmoinnin perusteiden osaaminen jo tässä vaiheessa on
myös tärkeää.
L2.2 Tekoälyn verkko-opetuksesta
Tekoälyn opetusta on alettu antamaan verkkokursseina. Bernard
Marr esittelee Forbesin sivuillaan mielestään kuusi parasta (amerikkalaista) verkkokurssia, ks. (Web-Bernard).
Kurssit käsittelevät mm. koneoppimisen perusteita, sovelluksia
ja käytännön toteutuksia. Osa kursseista on tarkoitettu jo jonkinlaiset tekniset valmiudet omaaville omien neuroverkkojensa toteuttamista varten. Osa kursseista on laajalle yleisölle tarkoitettuja, eli niille, jotka haluavat tietää miten tätä teknologiaa voidaan soveltaa erilaisten todellisten ongelmien ratkaisuun.
On kuitenkin huomattava, että on-line kurssit antavat varsin kapea-alaisen näkemyksen tekoälystä, keskittyen useimmiten syväoppimiseen tai sen sovelluksiin. Osiossa L2.3 esitellään laaja-
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alaista tekoälyeksperttien koulutukseen suunniteltua opintosuuntaa tietotekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleville. Verkkokurssit antavat laajahkolle yleisölle soveltuvan johdatuksen
koneoppimisen perusteisiin ja voivat myös täydentää tekoälyn
spesialistien koulutusta.
Bernard Marr piti vuonna 2018 parhaina verkkokursseina
seuraavia: Learn with Google AI; Google – Machine Learning;
Stanfordin yliopisto – Machine Learning; Columbian yliopisto –
Machine Learning; Nvidia – Fundamentals of Deep Learning for
Computer Vision; MIT – Deep Learning for Self-Driving Cars.
Suomalaisille näistä lienevät tunnetuimpia Courseran tarjoamat
Stanfordin yliopiston koneoppimisen kurssit (Web-Coursera),
joita luennoi alan guruihin luettava Andrew Ng (Wiki-Ng), joka
on toiminut Stanfordin yliopiston ohella mm. Googlen syväoppimisen ryhmän (Deep Brain) perustajana ja Baidun tekoälytutkimuksen johtajana.
Ng’n perustaman Courseran tarjoama verkko-opetus on ilmaista.
Ainoastaan todistuksen saaminen kurssien suorittamisesta on
maksullinen. Kurssivalikoima kattaa varsin laaja-alaisesti koneoppimisen erilaisten sovellusten toteutuksia esimerkiksi puheentunnistuksessa ja internet-hakujen tehostamisessa. Syventävissä
kursseissa mennään syväoppimisen tilastollisiin perusteisiin, syväneuroverkkoihin ja joihinkin kehitystyökaluihin.
Suomessa on alettu käyttämään laajalti Helsingin yliopiston ja
Reaktor -yrityksen tarjoamaa laajalle yleisölle tarkoitettua Elements of AI -verkkokurssia. Alun perin englanninkielinen kurssi
on nykyisin saatavana myös suomenkielisenä, ks. (Web-Helsinki). Kurssi käsittää kuusi lukua: 1) Mitä tekoäly on? 2) Ongelmanratkaisu tekoälyn avulla, 3) Tekoälyn käytännön sovellukset, 4) Koneoppiminen, 5) Neuroverkot, ja 6) Tekoälyn vaikutukset. Yksityiskohtaisempia tietoja näiden lukujen sisällöistä
löytyy kurssin verkkosivuilta.
Tämä kirja ja erityisesti sen luvut 3-4 on suunniteltu palvelemaan varsin laajaa lukijakuntaa, auttaen ymmärtämään tekoälyn
perusteita, mahdollisuuksia ja rajoituksia.
L2.3 Tekoälyn opintosuunta Oulun yliopistossa
Oulun yliopiston tietokonetekniikan opetuksessa on ollut tekoälyyn liittyviä kursseja jo 1980-luvun alkupuolelta tähtien. Aikaisempi opetus käsitti sekä tekoälyn että koneoppimisen (neuroverkot ja hahmontunnistus) peruskursseja. Lisäksi toteutettiin
digitaalisen kuvankäsittelyn ja konenäön perusteita. Tutkimus ja
opetus ovat olleet alusta pitäen läheisessä vuorovaikutuksessa:
uudet kurssit ovat syntyneet suurelta osin tutkimuksen tarpeista
ja opettajina ovat toimineet tutkijat ja tutkimusapulaiset. Tältä
pohjalta on syntynyt vuosien mittaan konenäön rinnalle uusia
tietotekniikan eri aloihin keskittyviä tutkimusryhmiä, joilla kaikilla on toiminnassaan vahvasti tekoälyyn liittyviä aktiviteetteja.
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Tällaisia ovat lääketieteen signaalien analyysiin, joka paikan tietotekniikkaan, tiedon louhintaan sekä älykkäisiin järjestelmiin ja
robotiikkaan liittyvä tutkimus. Tämä tutkimus on vaikuttanut
merkittävästi opetusohjelmien kehittämiseen.
Vuonna 2016 aloitettiin systemaattinen tekoälyn opetusohjelman uudistaminen ja laajentaminen tietotekniikan koulutusohjelmassa. Lähtökohtana oli, että tekoälyyn syventyvillä diplomiinsinööreillä on oltava vankka matemaattinen peruskoulutus, hyvät ohjelmointitaidot ja riittävän laaja-alainen näkemys tekoälyalasta, sillä nyt niin pinnalla oleva koneoppiminen on vain
yksi osa tekoälyä. Uusi tekoälyn opintosuunta käynnistyi vuoden
2018 syksyllä, mutta siihen kuuluvat uudet kurssit saatiin valmiiksi ja pidettiin jo ennen sitä. Uusin tietotekniikan koulutusohjelman sisältö sekä kurssien kuvaukset löytyy viitteestä (WebOulu).
Tekoälyyn erikoistuville diplomi-insinööreille annetaan vahva
peruskoulutus matematiikasta, ohjelmoinnista, tietokonetekniikasta, ihminen-tietokone -vuorovaikutuksesta, digitaalisesta signaalin- ja kuvankäsittelystä, ja tietokonegrafiikasta. Matematiikan ja tietojenkäsittelyn perusopintoihin kuuluvat mm. vektorialgebra, differentiaali- ja integraalilaskenta, lineaarialgebra
(matriisilaskenta), kompleksianalyysi, tilastomatematiikka, tietotekniikan matematiikka sekä tietorakenteet ja algoritmit, Matematiikan normaalia diplomi-insinöörien koulutusta vahvistetaan tekoälyä ja koneoppimista tukevilla regressio- ja varianssianalyysiin sekä optimoinnin perusteisiin keskittyvillä kursseilla.
Tekoälyn ytimeen liittyviä opintojaksoja ovat Johdatus tekoälyyn, Tekoäly, Koneoppiminen, Syväoppiminen, Konenäkö,
Affektiivinen laskenta, Luonnollisen kielen käsittely ja tekstin
louhinta sekä Multimodaalinen datafuusio. Massiivisen datan eli
big datan käsittelyyn liittyviä kursseja ovat Matkalla tiedonlouhintaan sekä Massadatan käsittely ja soveltaminen. Moderni
tietoverkostoihin liittyvä opintojakso on Johdatus sosiaalisten
verkostojen analyysiin.
Edellä mainittujen lisäksi tarvittaisiin ainakin audio- ja puhesignaalien käsittelyyn painottuvaa opetusta, mutta opetusresursseja
tähän ei ole toistaiseksi löytynyt. Tämän kirjan luvut 3 ja 4 perustuvat pitkälti Olli Silvénin Johdatus tekoälyyn -kurssia varten
laatimaan materiaaliin.
Seuraavassa esitellään lyhyesti em. tekoälyn keskeisimpiä kursseja Oulun yliopistossa kurssiesitteiden pohjalta. Tarkoituksenamme on antaa lukijalle kuva siitä millaisia tekoälyn opintoja
aiheeseen perehtyvät tietotekniikan ammattilaiset tarvitsevat.
Opintojen alkuvaiheessa olevia Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyviä kursseja on merkitty kurssin otsikossa olevan tunnistuskoodin yhteydessä kirjaimilla P (perusopinnot) tai A (ai-
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neopinnot) ja syventäviä diplomi-insinöörin tutkinnon maisterivaiheeseen sisältyviä kursseja merkinnällä S. Suluissa oleva
merkintä on kyseisen opintojakson tunnistuskoodi.
Johdatus tekoälyyn (521160P)
Kurssi on suunniteltu kaikkien alojen opiskelijoille soveltuvaksi.
Siinä ei vaadita tekoälyn teoreettista osaamista, vaan keskitytään
erityyppisen tekoälyongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen
olemassa olevilla työkaluilla. Kurssi koostuu luennoista ja monelta eri alalta tulevista opiskelijoista koostuvissa ryhmissä tehtävistä harjoituksista. Kussakin ryhmässä on oltava ainakin yksi
ohjelmointitaitoinen opiskelija.
Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan
ongelman ratkaisuun mahdollisesti soveliaat tekoälytekniikat,
osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja klusterointiongelmat, pystyen selittämään ohjatun ja ohjaamattoman
oppimisen käytön, sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät.
Helsingin yliopiston ja Reaktorin verkkokurssista tämä poikkeaa
etenkin siten, että oma kurssimme on selvästi enemmän datalähtöinen.
Kurssin sisältö: 1) Johdanto: tekoälyn merkitys, 2) Hakumenetelmät: pelien tekoäly, 3) Regressiomenetelmät: kausaliteettien
oppiminen, 4) Luokittelumenetelmät: kategorioiden tunnistus, 5)
Klusterointimenetelmät: luokkarakenteiden tunnistus, 6) Ohjattu
oppiminen, 7) Ohjaamaton oppiminen.
Tekoäly (521495A)
Kurssi pohjautuun tekoälyn klassikkokirjaan Artificial Intelligence: A Modern Approach (Russell & Norvig, 2010), joka lienee yhä maailmalla yleisimmin tekoälyn opetuksessa käytettävä
oppikirja.
Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan minkä
tyyppisiä ongelmia pystytään ratkaisemaan tekoälyllä, tuntee
älykkäiden agenttien peruskäsitteet, tuntee tekoälyn yleisimmät
hakumenetelmät ja logiikkaan perustuvaan päättelyn periaatteet
sekä joidenkin suunnittelumenetelmien soveltamisen tekoälyn
ongelmiin, osaa myös soveltaa yksinkertaisia menetelmiä epävarmuutta sisältävään päättelyyn ja havainnoista tehtävään koneoppimiseen.
Lisäksi hän pystyy ohjelmoimaan yleisimmät hakumenetelmät.
Kurssiin sisältyy kaksi ohjelmointiharjoitustyötä.
Kurssin sisältö: 1) Johdanto, 2) Rationaaliset (älykkäät) agentit
ja ei-informoitu haku, 3) Informoitu haku, 4) Kilpaileva haku
(pelit), 5) Epävarmuus, 6) Markovin päätösprosessit, 7) Vahvistus (reinforcement) -oppiminen, 8) Bayesin verkot, 9) Koneoppiminen näytteistä, 10) Kehittyneitä sovelluksia.
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Koneoppiminen (21289S)
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella perusteoriaan
perustuvia yksinkertaisia optimaalisia luokittelijoita ja arvioimaan niiden suorituskyvyn, pystyy selittämään Bayesin päätösteorian ja soveltamaan sitä minimivirheen ja minimikustannusten luokittelijoihin, osaa soveltaa perusgradienttihakua lineaarisen diskriminanttifunktion suunnitteluun ja osaa soveltaa regressiomenetelmiä käytännön koneoppimisongelmiin. Kurssiin sisältyy ohjattuja laboratoriotöitä ja itsenäisesti tehtävä harjoitustyö.
Kurssin sisältö: 1) Johdanto, 2) Bayesin päätösteoria, 3) Diskriminanttifunktiot, 4) Parametrinen ja ei-parametrinen luokittelu,
5) Piirteiden irrottaminen, 6) Luokittelijan suunnittelu, 7) Esimerkkiluokittelijoita, 8) Tilastollisia regressiomenetelmiä.
Syväoppiminen (521153S)
Kurssin suoritettuaan opiskelijat ovat perehtyneet syväoppimiseen ja sen perusmenetelmiin sekä niiden käyttöön erilaisissa ongelmissa. Kurssi koostuu luennoista, viidestä harjoitustehtävästä
ja loppuprojektista.
Kurssin sisältö: 1) Johdatus syväoppimiseen ja kurssin sisältöön,
TensorFlow-tutoriaali, 2) Syväoppimisen perusteet: Lineaarinen
regressio, logistinen regressio, menetysfunktio, stokastinen gradienttihaku, yksinkertaisia käytäntöjä perusmallien opettamiseen, 3) Neuroverkot, syväoppimisverkot, autoenkooderit, 4)
Konvoluutioneuroverkot (CNN), 5) Ajankohtaisia CNN:n sovelluksia konenäössä, 6) Syvämalleja tekstille ja sekvensseille
(RNN ja LTSM).
Konenäkö (521466S)
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuvan muodostuksen,
esitystapojen ja mallintamisen perusteet. Hän pystyy käyttämään
konenäön perusmenetelmiä kuvan tunnistuksen ongelmiin. Lisäksi hän osaa käyttää kaksiulotteisia muunnoksia mallien sovitukseen ja kuvien rekisteröintiin sekä pystyy selittämään kolmiulotteisen kuvantamisen ja rekonstruktion perusteet. Kurssiin sisältyy kotitehtäviä. Esitietoina vaaditaan Digitaalisen kuvankäsittelyn kurssin tai vastaavan suorittamista.
Kurssin sisältö: 1) Johdanto, 2) Kuvantaminen ja kuvan esittäminen, 3) Väri ja varjostuminen, 4) Kuvapiirteet, 5) Tunnistaminen, 6) Tekstuuri, 7) Liike 2D-kuvasekvensseistä, 8) 2D-mallit
ja muunnokset, 9) 3D tiedon aistiminen 2D-kuvista, 10) 3Dmuunnoksia ja rekonstruktio.
Affektiivinen laskenta (521285S)
Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään emootioiden
teorian ja mallintamisen perusteet, kykenee toteuttamaan algo-
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ritmeja liittyen emootion tunnistamiseen visuaalisista ja audiosignaaleista tai monen modaliteetin yhdistämisestä. Hänellä on
myös kuva affektiivisen laskennan eli tunnetekoälyn sovelluksista.
Kurssin sisältö: 1) Affektiivisen laskennan historia ja kehittyminen, 2) Emootioiden teorian ja mallintamisen psykologiasta, 3)
Emootion tunnistaminen eri modaliteeteista: kasvonilmeet,
puhe, EEG, 4) Joukkoistamistutkimus (Crowdsourcing), 5)
Emootioita sisältävien käyttäytymisten synteesi, 6) Emootioiden
tunnistuksen sovelluksia.
Luonnollisen kielen käsittely ja tekstin louhinta (521158S)
Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy ymmärtämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan perusjärjestelmiä tekstin (on-line) hakuun ja kyselyyn, ottamaan huomioon lingvistiset tekijät ja suorittamaan sanojen merkityksen täsmentämistä, suorittamaan (tilastollisia) peruspäättelyjä korpuksia (kielitietokantoja) käyttäen, ja muokkaamaan (tilastollisen) kielen mallintamisen työkalupaketteja, sanastollisia (lexical) on-line tietokantoja ja erilaisia
luonnollisen kielen käsittelyn työkaluja.
Kurssin sisältö: 1) Tekstin hakujärjestelmien perusteet, 2) Sanastolliset ontologiat, 3) Sanojen merkityksen täsmentäminen, 4)
Tekstin luokittelu, 5) Kielitietokantapohjaiset päättelyt ja luonnollisen kielen käsittelyn työkalut.
Multimodaalinen datafuusio (521161S)
Kurssin suoritettuaan opiskelijoiden odotetaan ymmärtävän erityyppisten ja eri lähteistä tulevien datojen yhdistämisen ongelman (kuten kuvat ja ääni). Heidän pitäisi kyetä toteuttamaan annettujen datojen integrointia ja yhdistämistä vaativan tehtävän
toteuttamiseen liittyviä perusratkaisuja.
Kurssin sisältö: Kurssi antaa kattavan johdatuksen monen sensorin tuottaman datan fuusion käsitteisiin ja lähestymistapoihin.
Kurssilla esitellään useita tosimaailman esimerkkejä erityyppisistä sovelluksista. Sisältö on rakennettu siten, että aikaisempaa
tuntemusta datafuusiosta ei tarvita. Perustietämys aiheeseen liittyvistä asioista, kuten kuvan ja signaalin käsittelystä, on kuitenkin hyödyllistä.
Matkalla tiedonlouhintaan (21156S)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa millaista
dataa hän aikoo tutkia ja millaisia esikäsittelyitä se vaatii. Kurssin konkreettisiin osaamistavoitteisiin kuuluvat: kyky suunnitella ja toteuttaa datan kerääminen, kyky yhdistää eri lähteistä
hankittua dataa, normalisoida ja transformoida dataa sekä käsitellä puuttuvaa tai virheellistä dataa, valmiudet varmistaa tulosten yleistettävyys.
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Kurssin sisältö: 1) Tiedonlouhintaprosessi yleisellä tasolla, datan keräys ja eri datatyypit, 2) Datan laatu ja luotettavuus, 3) Datan valmistelu sisältäen puuttuvien arvojen, suuresti poikkeavien
arvojen (outliers) ja yksityisyyden käsittelyn, 4) Useasta lähteestä saatujen signaalien yhdistäminen, 5) Tietokantojen hyödyntäminen tiedonlouhintaprosessissa sekä datan normalisointi,
transformointi ja havaintojen keskinäinen riippuvuus ja jakautuminen, 6) Tulosten yleistettävyyden varmistamiseen ja datan jakoon liittyvät mallinnusmenetelmistä riippumattomat periaatteet, kuten train-test-validate, cross-validation ja leave-one-out
menetelmät.
Massadatan käsittely ja soveltaminen (521283S)
Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään massadatailmiön (big data), siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Hän
pystyy myös selittämään vaatimukset ja yleiset periaatteet dataintensiivisten järjestelmien suunnittelua ja toteutusta varten,
sekä arvioimaan mahdollisten ratkaisujen hyödyt, riskit ja rajoitukset. Lisäksi hän tuntee massadatan hallinnan ja prosessoinnin
teknologioiden periaatteet ja osaa käyttää niitä perustasolla.
Kurssin sisältö: 1) Massadatan perusteet, 2) Datan varastointi, 3)
Datan käsittely yhdellä kertaa tai jatkuvana virtana, 4) Data-analyysi, 5) Yksityisyys ja tietoturva, 6) Massadatan käyttöesimerkkejä.
Johdatus sosiaalisten verkostojen analyysiin (521157A)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän webin
sosiaalisia aspekteja, osaavan kerätä, puhdistaa ja esittää sosiaalisen median dataa, määrittää sosiaalisen median tärkeitä ominaisuuksia, löytää ja analysoida (on-line) verkoston yhteisöjä,
ymmärtää diffuusioprosessia sosiaalisessa verkostossa, sekä tutustua erilaisiin sosiaalisen verkoston analysoinnin työkaluihin.
Kurssin sisältö: Opintojakso kuvaa sosiaalisen verkoston analysoinnin perusteet: 1) Luo valmiuksia ymmärtää verkoston rakennetta ja kehittymistä, 2) Mahdollistaa soveltuvien työkalujen ja
tekniikoiden käytön verkostosta tehtävien päätelmien tekoon
sekä kätkössä olevien toistuvien tapahtumien (patterns) löytämiseen. Kurssi on suunniteltu tietotekniikan, matematiikan ja sosiaalisten tieteiden taustan omaaville opiskelijoille sopivaksi, jolloin se luo perustaa monitieteiselle tutkimukselle.
Yhteenveto
Esitetyllä koulutuksella päästään soveltajalle riittävän syvälliseen tekoälyn ja tietotekniikan perusosaamiseen, sekä luodaan
valmiudet alan tohtoriopintoihin. Lisäksi kursseja tarjotaan
myös matemaattispainotteisten data-analyytikkojen koulutukseen ja kaikkien yliopiston tiedekuntien perusopetukseen. Tällaisten koulutusohjelmien toivotaan myös lisäävän lukiolaisten
kiinnostusta hakeutua tekniikan ja tietojenkäsittelyn yliopisto-
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opintoihin. Valitettavasti oikotietä onneen ei ole: kaikki nojaa
matemaattisen ajattelun osaamiseen.
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Tekoälyn haasteet –
koneoppimisesta ja konenäöstä tunnetekoälyyn
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yhä kehittyneempiä kyvykkyyksiä.
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